
1 ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas 
2 Programos pasirinkimo valdiklis
3 paleidimo / pristabdymo mygtukas 
4 gręžimo mygtukas 
5 intensyvaus skalavimo mygtukas 
6 Clean+ mygtukas 
7 paleidimo delsa mygtukas 
8 FreshCare+ / užrakinimo mygtukas 
9 temperatūros mygtukas 
EKRANO INDIKATORIAI
Įjungtas Pirminis plovimas 
Užrakintos durys 
Įjungtas ciklas „FreshCare+“ 
Įjungtas paleidimo delsa 

Įjungtas mygtukų užraktas 
Skalbimo etapas      
Rodo skalbimo ciklo etapą
Triktis. Skambinkite pagalbos tarnybai  
Žr. trikčių šalinimo skyrių
Triktis. Užsikišęs vandens filtras  
Vanduo neišleidžiamas; gali būti užsikimšęs 
vandens filtras
Triktis. Nėra vandens  
Netiekiamas arba nepakankamai tiekiamas vanduo. 
Įvykus bet kokiai trikčiai žr. skyrių „TRIKČIŲ 
ŠALINIMAS“

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ PRODUKTĄ.
Norėdami gauti daugiau pagalbos, 
užregistruokite savo įrenginį adresu
www.whirlpool.eu/register.

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.
Prieš naudojant prietaisą, būtina išsukti transportavimo varžtus. Išsamesnės informacijos, kaip tai 
padaryti, rasite montavimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

PROGRAMŲ LENTELĖ

LTTrumpasis vadovas

PRODUKTO APRAŠAS
1. Viršus
2. Skalbiklio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Durelių rankenėlė
5. Durelės
6. Vandens filtras 
7. Reguliuojamos kojelės (4) 

SKALBIKLIO DOZATORIUS
1 skyrius: praplovimo skalbiklis (milteliai) 
2 skyrius: skalbiklis (milteliai arba skystis)
3 skyrius: priedai (audinių minkštiklis ir 
pan.)
Audinių minkštiklio lygis negali viršyti lygio 
MAX (maks.).
! Baltiems medvilniniams drabužiams, 
pirminiam skalbimui ir skalbdami aukštesnėje 
kaip 60 °C temperatūroje naudokite skalbimo 
miltelius.
! Laikykitės ant skalbiklio pakuotės pateiktų instrukcijų.
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Ilgas sintetinių audinių skalbimas:  nustatykite Sintetinių audinių  programą ir 40 °C 
temperatūrą.

**    Pasibaigus programai ir išgręžus maksimaliu pasirenkamu gręžimo greičiu, pagal 
numatytąją programos nuostatą.

***  Programos trukmė rodoma ekrane.
**** Ekrane bus nurodytas siūlomas gręžimo greitis kaip numatytoji vertė.
„6th Sense“ – jutiklių technologija pritaiko vandens, energijos kiekį ir programą pagal skalbinių apkrovą. 

Šie duomenys gali būti kitokie jūsų namuose dėl kintančių įleidžiamo vandens temperatūros 
sąlygų, vandens spaudimo ir kt. Apytikslė programos trukmė priklauso nuo numatytųjų 
programų nustatymų, be parinkčių. Trukmės, nurodomos kitoms nei „Eco 40–60“ 
programoms, yra tik orientacinės.
  Eco 40-60 – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo 
reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant 
įprastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu.
Pastaba. Ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje 
nurodytų verčių.

Visiems bandymų institutams 
Ilgas medvilnės skalbimo ciklas:  nustatykite Medvilnės  skalbimo ciklą ir 40 °C 
temperatūrą. 
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Didžiausia apkrova – 7 kg
Naudojama galia išjungus – 0,5 W / palikus įjungtą – 8 W

Skalbikliai ir priedai
Rekomenduojamas 
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Programa
Temperatūra Maks. grę-

žimo greitis 
(sūk./min.)

Didžiausia 
apkrova 

(kg)

Trukmė 
(h : m)

Praplovi-
mas

Pagrindinis 
skalbimas Minkštiklis

Milteliai Skystis
Nustatymas Diapazonas 1 2 3

Mišrūs 40°C  - 40°C 1000 7,0 *** –   –  – – – –

Balti 60°C  - 90°C 1400 7,0 2:30  (90°)     52,1 1,4 75 55

Medvilnė 40°C  - 60°C 1400 7,0 3:40 –     50 1,0 75 45

 Eco 40-60 40 °C 40°C
1351 7,0 3:25 –     53 0,89 47 35
1351 3,5 2:40 –     53 0,57 45 34
1351 2,0 2:10 –     53 0,52 39 33

Sportiniai 40°C  - 40°C 600 3,5 *** –   –  – – – –

Antklodės 30°C  - 30°C 1000 3,0 *** –   –  – – – –

20 °C 20 °C  - 20 °C 1400 7,0 1:50 –   –  52 0,2 64 22
Gręžimas ir vandens 

išleidimas – – 1400 7,0 *** – – – – – – – – –
Skalavimas ir 

gręžimas – – 1400 7,0 *** – –  – – – – – –

Greitas 30 min. 30°C  - 30°C 1200
(****) 3,5 0:30 –   –  73 0,2 31 27

Spalvoti 15° 15°C 15°C 1000 3,5 *** –   –  – – – –

Vilna 40°C  - 40°C 800 1,5 *** –   –  – – – –

Švelnūs 30°C  - 30°C 600
(****) 1,0 *** –   –  – – – –

Sintetika 40°C  - 60°C 1200 4,0 2:55 –     35 0,9 60 43

 Reikia dozuoti    Pasirinktinis dozavimas



PROGRAMOS
Rinkdamiesi savo skalbiniams tinkančią programą 
visuomet laikykitės jų etiketėse pateiktų nurodymų. 
Būgno simbolyje pateikta reikšmė yra didžiausia drabužio 
skalbimo temperatūra.
Mišrūs  
Mažai ir įprastai išteptiems atspariems drabužiams iš medvilnės, lino, 
sintetikos arba mišraus pluošto skalbti.
Balti  
Skirta įprastai ir smarkiai išteptiems rankšluosčiams, apatiniams, 
staltiesėms, patalynėms ir pan. iš atsparios medvilnės ir lino 
skalbti. Ciklas su praplovimo etapu prieš pagrindinio skalbimo 
etapą pateikiamas tik pasirinkus 90 °C temperatūrą. Šiuo atveju 
rekomenduojama įpilti skalbiklio ir į praplovimo, ir į pagrindinio 
skalbimo skyrių.
Medvilnė  
Įprastai arba stipriai išteptiems atspariems medvilniniams audiniams.

Eco 40-60 
Įprastai išteptus medvilninius drabužius, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 
60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės 
skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra 
efektyviausia. 
Sportiniai  
Skirtas mažai suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams 
kostiumams, šortams ir pan.). Kad būtų pasiekta geriausių rezultatų, 
rekomenduojame neviršyti didžiausios apkrovos, kuri nurodyta 
PROGRAMŲ LENTELĖJE. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir 
įdėti pusei apkrovos tinkamą kiekį.
Antklodės  
Skirtas dygsniuotiems pūkinio pamušalo gaminiams, pvz., dviguboms 
arba vienguboms antklodėms, pagalvėlėms bei striukėms su gobtuvu, 
skalbti. Į būgną tokius pūkinio pamušalo gaminius rekomenduojama 
dėti į vidų užlenktais kraštais ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Siekiant 
optimalios skalbimo kokybės, rekomenduojame naudoti skystą 
skalbiklį.

20 °C 
Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C 
temperatūroje.
Gręžimas ir vandens išleidimas  
Skalbiniai išgręžiami ir išleidžiamas vanduo. Atspariems drabužiams. Jei 
praleisite gręžimo ciklą, mašina tik išleis vandenį.
Skalavimas ir gręžimas  
Išskalauja, o tada išgręžia. Atspariems drabužiams.
Greitas 30 min.  
Trumpas nedaug išteptų drabužių skalbimas. Šis ciklas trunka tik 30 
minučių, jį naudojant taupomas laikas ir energija.
Spalvoti 15°  
Naudojant šį ciklą apsaugomos spalvos, nes skalbiama šaltame 
vandenyje (15 °C), ir suvartojama mažiau energijos vandeniui pašildyti, 
tačiau vis tiek užtikrinami tenkinantys skalbimo rezultatai. Tinka lengvai 
išteptiems, tvariems drabužiams. Šis 15 °C temperatūros ciklas užtikrina 
rezultatus, kuriuos galima prilyginti skalbimui 40 °C.
Vilna  
Visus vilnonius drabužius galima skalbti naudojant programą „Vilna“ 
– netgi tuos, ant kurių uždėta etiketė „skalbti tik rankomis“. Siekdami 
geriausių rezultatų, naudokite specialius skalbiklius ir neviršykite 
maks. skalbinių kiekio (kg) nurodymo.
Švelnūs  
Apatiniams drabužiams skalbti. Prieš skalbimą geriausia išversti 
drabužius į blogąją pusę.
Sintetika  
Skirta išteptiems audiniams, pagamintiems iš sintetinio pluošto (pvz., 
poliesterio, poliakrilo, viskozės ir pan.) arba medvilnės / sintetinių 
pluoštų.

NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Norėdami pašalinti gamybos metu galėjusius patekti nešvarumus, 
pasirinkite medvilnės programą  ir 60 °C temperatūrą. Įpilkite 
nedidelį kiekį skalbimo miltelių į skalbiklio dalytuvo pagrindinį skyrių 2 
(daugiausia 1/3 kiekio, kurį skalbiklio gamintojas rekomenduoja lengvai 
suteptiems drabužiams). Paleiskite programą be skalbinių.

KASDIENIS NAUDOJIMAS
Paruoškite savo skalbinius laikydamiesi skyriuje „PATARIMAI“ pateikiamų 
nurodymų. Sudėkite skalbinius, uždarykite dureles, atsukite vandens 
čiaupą ir paspauskite „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“  mygtuką, kad 
įjungtumėte skalbyklę. Pradės mirksėti „Paleidimo / pristabdymo“ 
mygtukas . Pasukite programos pasirinkimo valdiklį ties norima 
programa, jei reikia, pasirinkite kitas parinktis. Temperatūrą ir gręžimo 
greitį galite pakeisti paspausdami temperatūros  arba gręžimo  
mygtukus. Ištraukite skalbiklio dalytuvą ir įpilkite skalbimo priemones 
(taip pat ir priedus / minkštiklį). Laikykitės ant skalbimo priemonės 
pakuotės pateiktų rekomendacijų. Uždarykite skalbiklio dalytuvą.
CIKLO ĮJUNGIMAS
Paspauskite„Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką .
Skalbyklė užrakins dureles (įsijungs simbolis ) ir būgnas pradės 
suktis. Ruošiantis kiekvienam skalbimo ciklui durelės bus atrakinamos 
(išsijungs simbolis ) ir vėl užrakinamos (įsijungs simbolis ). 
Pasigirstantis spragtelėjimas yra durelių užrakinimo mechanizmo dalis. 
Užrakinus dureles į būgną pradės tekėti vanduo ir prasidės skalbimo 
ciklas.

VEIKIANČIOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS
Norėdami sustabdyti skalbimo ciklą, paspauskite „Paleidimo / 
pristabdymo“ mygtuką ; indikatorius išsijungs, ekrane pradės 
mirksėti likęs laikas. Norėdami tęsti ciklą nuo pristabdymo vietos, dar 
kartą paspauskite mygtuką.

DURELIŲ ATIDARYMAS ESANT REIKALUI
Prasidėjus programai užrakintų durelių indikatorius  įsijungia, taip 
nurodoma, jog durelių atidaryti nebegalima. Durelės lieka užrakintos 
tol, kol tęsiasi skalbimo programa. Norint atidaryti dureles, programos 
veikimo metu paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką , kad 
sustabdytumėte programą. Tuo atveju, jei vandens lygis ir temperatūra 
nėra per aukšti, užrakintų durelių indikatorius  užgęsta, dureles 
galite atidaryti. Pavyzdžiui, jei norite įdėti ar išimti skalbinius. Norėdami 
pratęsti programą, dar kartą paspauskite „Paleidimo / pristabdymo“ 
mygtuką .

PROGRAMOS PABAIGA
Užrakintų durelių indikatorius  užgęsta, ekrane rodoma „End“ 
(pabaiga). Norint išjungti skalbyklę pasibaigus programai, paspauskite 
„ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką . Lemputės užgęsta. Jei 
nepaspausite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuko , skalbyklė 
automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens 
čiaupą, atidarykite dureles ir ištuštinkite skalbyklę. Palikite dureles 
praviras, kad būgnas išdžiūtų. 

PARINKTYS

! Jei nustatyta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie 
nesuderinamumą praneš skambutis (3 pyptelėjimai) ir mirksinti 
atitinkama indikacinė lemputė.
! Jei nustatyta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta 
parinktimi, bus aktyvus tik paskutinis pasirinkimas.

„Clean+“ 
„Clean+“ yra 3 skirtingais lygiais veikianti parinktis (intensyvus, 
kasdienis, greitas). Ji skirta nustatyti tinkamą skalbimą atsižvelgiant į 
jūsų valymo poreikius:
intensyvus  : ši parinktis skirta stipriai suteptiems audiniams, jos 
metu pašalinamos įsisenėjusios dėmės.
kasdienis  : ši parinktis skirta pašalinti kasdienes dėmes.
greitas  : ši parinktis skirta pašalinti lengvas dėmes.
Intensyvus Skalavimas 
Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo efektyvumas ir 
užtikrinamas optimalus ploviklio pašalinimas. Ypač naudinga naudoti 
jautrios odos atveju. Pasibaigus standartinei skalavimo procedūrai, 
vieną, du arba tris kartus paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte 
1 +1 , 2 +2 arba 3 +3 papildomus skalavimus ir pašalintumėte visus 
ploviklio pėdsakus. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad vėl būtų 
įjungtas įprastas skalavimo tipas.
paleidimo delsa 
Norėdami nustatyti, kad programa prasidėtų vėliau, paspauskite 



mygtuką ir nustatykite pageidaujamą delsos laiką. Įjungus šią funkciją, 
ekrane užsidega simbolis . Norėdami atšaukti atidėto paleidimo 
nuostatą, spauskite mygtuką dar kartą, kol ekrane pasirodys reikšmė „0“.
FreshCare+ 
Ši parinktis pagerina skalbimo rezultatus sukurdama garus, kurie 
neleidžia skalbyklėje kauptis blogų kvapų šaltiniams. Po garų etapo 
skalbyklė švelniai ir lėtai suks būgną. „FreshCare+“ parinktis paleidžiama 
pasibaigus ciklui ir trunka daugiausia 6 val. Ją galite bet kada nutraukti, 
paspausdami bet kurį valdymo skydelio mygtuką arba pasukdami 
rankenėlę.
(*) Palaukite apie 5 min. ir tik tuomet atidarykite dureles.
Temperatūra 
Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą temperatūrą. Jei norite 
pakeisti temperatūrą, paspauskite temperatūros  mygtuką. Ekrane 
pasirodys reikšmė.
Gręžimas
Kiekviena programa turi iš anksto nustatytą gręžimo greitį. Jei norite 
pakeisti gręžimo greitį, paspauskite gręžimo  mygtuką. Ekrane 
pasirodys reikšmė.
Parodomasis Režimas
Norėdami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbyklę. Tada paspauskite ir 
palaikykite nuspaudę „Paleidimo / pristabdymo“ mygtuką , per 5 
sekundes taip pat paspauskite „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“ mygtuką  ir 
abu mygtukus palaikykite 2 sekundes.

UŽRAKTAS 
Norėdami užrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir maždaug 3 
sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką „Užrakinimas“  . Ekrane 
įsižiebs simbolis  , nurodantis, kad valdymo skydelis užrakintas 
(išskyrus „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“  mygtuką). Tai apsaugos nuo 
netyčinio programų pakeitimo, ypač jei netoli mašinos yra vaikų. 
Norėdami atrakinti valdymo skydelį, paspauskite ir maždaug 3 sekundes 
palaikykite nuspaustą mygtuką „Užrakinimas“  .

BALINIMAS
Jei skalbinius norite balinti, įdėkite juos į skalbyklę ir nustatykite 
gręžimo + džiovinimo programą .
Įjunkite skalbyklę ir palaukite, kol baigsis pirmasis vandens pripildymo 
ciklas (apie 2 min.). Sustabdykite skalbyklę paspausdami „Paleidimo 
/ pristabdymo“ mygtuką , atidarykite skalbiklio dalytuvą ir į 
pagrindinio skalbimo skyrių, kuriame anksčiau buvo atskyriklis, 
įpilkite baliklio (laikykitės ant baliklio pakuotės nurodytų kiekio 
rekomendacijų). Vėl įjunkite ciklą paspausdami „ “  mygtuką. 
Jei norite, galite į atitinkamą skalbiklio dalytuvo skyrių įpilti audinių 
minkštiklio.

PATARIMAI
Išrūšiuokite skalbinius pagal
Medžiagos tipą / priežiūros etiketę (medvilnė, įvairaus pluošto sintetika, 
vilna, rankomis skalbiami drabužiai). Spalvą (atskirkite spalvotus 
ir baltus drabužius, naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai). 
Apatiniai drabužiai (mažus drabužius, pvz., nailonines kojines, ir 
drabužius su kabliukais, pvz., liemenėles, skalbkite skalbinių maišelyje 
arba pagalvės užvalkale su užtrauktuku).
Ištuštinkite visas kišenes
Monetos, žiogeliai ir panašūs daiktai gali pažeisti skalbinius ir būgną.
Laikykitės dozavimo / priedų rekomendacijų 
Taip optimizuojamas valymo rezultatas ir jūsų skalbiniuose nelieka 
dirginančių skalbiklio pertekliaus likučių. Be to, tai padeda sutaupyti 
pinigų nešvaistant skalbiklio. 
Nustatykite žemą temperatūrą ir ilgesnę trukmę 
Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu paprastai yra 
tos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.
Atsižvelkite į apkrovos dydį
Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbyklę dėkite tiek skalbinių, 
kiek nurodyta programų lentelėje. 
Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis 
Šiems veiksniams įtakos turi sukimosi greitis: kuo didesnis sukimosi 
greitis sukimosi etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios 
drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Norėdami atlikti valymo ir techninės priežiūros darbus, išjunkite 
skalbyklę ir atjunkite ją nuo maitinimo tinklo. Skalbyklei valyti 
nenaudokite degių skysčių.
Skalbyklę valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).
Vandens ir elektros tiekimo atjungimas 
Po kiekvieno skalbimo užsukite vandens čiaupą. Tai sumažins 
skalbyklėje esančios hidraulinės sistemos dėvėjimąsi ir padės išvengti 
nuotėkių.
Atjunkite mašiną nuo elektros tinklo, kai valote ir atliekate visus 

priežiūros darbus.
Skalbyklės valymas 
Prietaiso išorines dalis ir guminius komponentus galima valyti švelnia 
šluoste, išmirkyta drungname muiluotame vandenyje. Nenaudokite 
tirpiklių ir abrazyvinių medžiagų.
Skalbiklio dozatoriaus stalčiuko valymas 
Plaukite po tekančiu vandeniu; šią procedūrą reikia kartoti dažnai.
Durelių ir būgno priežiūra 
Dureles su stiklu visada palikite praviras, kad išvengtumėte nemalonių 
kvapų susidarymo.
Siurblio valymas 
Skalbyklėje sumontuotas automatiškai išsivalantis siurblys, kuriam 
priežiūra nereikalinga. Maži daiktai (pvz., monetos arba sagos) kartais 
įkrenta į apsauginę pirminę kamerą, esančią ties siurblio pagrindu.
! Įsitikinkite, kad ciklas baigėsi, ir atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Norėdami pasiekti pirminę kamerą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atlaisvinkite išleidimo siurblio dangtį, pasukdami jį prieš laikrodžio 
rodyklę: gali ištekėti šiek tiek vandens (taip ir turi būti).
2. Kruopščiai išvalykite vidų.
3. Vėl užsukite dangtį.
Vandens įleidimo žarnos tikrinimas 
Vandens įleidimo žarną tikrinkite bent kartą per metus. Jei ji įskilusi arba 
sulūžusi, ją būtina pakeisti: veikiant skalbimo programai aukštas 
vandens slėgis gali staiga suskaldyti žarną.
! Niekada nenaudokite jau naudotų žarnų.

TRANSPORTAVIMAS IR NEŠIMAS
Niekuomet nekelkite skalbyklės laikydami ją už viršaus.
Ištraukite maitinimo kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, 
ar durelės ir skalbimo dalytuvas tinkamai uždaryti. Atjunkite vandens 
paėmimo žarną nuo vandens čiaupo, ištraukite išleidimo žarną iš 
išleidimo jungties. Pašalinkite visą žarnose likusį vandenį ir pritvirtinkite 
jas, kad gabenant nebūtų pažeistos. Įsukite gabenimui skirtus varžtus. 
Laikykitės MONTAVIMO VADOVE pateiktų gabenimo varžtų išsukimo 
nurodymų, tačiau atvirkščia tvarka.

LTTrumpasis vadovas



TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Skalbyklė kartais dėl tam tikrų priežasčių gali neveikti taip, kaip turėtų. Prieš kreipiantis į techninės priežiūros specialistą rekomenduojame 
patikrinti, ar problemos nepavyktų pašalinti laikantis čia pateiktų nurodymų.

Sutrikimas: Galimos priežastys / sprendimas:

Skalbyklė neįsijungia. • Skalbyklės kištukas nėra iki galo įkištas į elektros lizdą arba kontaktas nėra pakankamas.
• Įvyko maitinimo triktis.

Skalbimo ciklas neprasideda.

• Skalbyklės-džiovyklės durelės nėra iki galo uždarytos.
• Nepaspaustas „ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO“        mygtukas.
• Nepaspaustas „Paleidimo / pristabdymo“  mygtukas.
• Neatsuktas vandens čiaupas.
• Nustatytas įsijungimo atidėjimas .

Skalbyklė neprisipildo vandens (ekrane 
rodomas užrašas „h2o“). Kas 5 
sekundes girdisi pyptelėjimas.

• Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.
• Žarna sulenkta.
• Neatsuktas vandens čiaupas.
• Vandens tiekimas atjungtas.
• Nepakankamas vandens slėgis.
• Nepaspaustas „Paleidimo / pristabdymo“  mygtukas.

Skalbyklė nuolat prisipildo ir išleidžia 
vandenį.

• Išleidimo žarna nėra pritvirtinta 65–100 cm atstumu nuo grindų.
• Laisvasis žarnos galas panardintas vandenyje.
• Išleidimo jungtis sienoje neturi alsuoklio.
• Jei atlikus patikrinimus, problema išlieka, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbyklę ir 

kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą. Jei gyvenate viename iš viršutinių pastato aukštų, 
kartais gali susidaryti sifono efektas, kuris nulemia nuolatinį skalbyklės prisipildymą ir išleidimą. 
Siekiant išvengti tokių problemų, įsigykite specialią sklendę.

Skalbyklė neišleidžia vandens arba 
negręžia.

• Į programą neįeina vandens išleidimas: veikiant tam tikroms programoms jį reikia paleisti 
rankiniu būdu.

• Išleidimo žarna sulenkta.
• Išleidimo linijoje yra kliūtis.

Veikiant gręžimo ciklui skalbyklė labai 
vibruoja.

• Montavimo metu būgnas nebuvo tinkamai atblokuotas.
• Skalbyklė nėra lygi.
• Skalbyklė įsprausta tarp baldų ir sienos. 

Skalbyklė nesandari.
• Vandens įleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.
• Užsikišo skalbiklio dozatorius.
• Išleidimo žarna nėra tinkamai pritvirtinta.

Skalbyklė užsirakina, ekranas mirksi, 
rodomas klaidos kodas (pvz., F-01, F-...).

• Išjunkite skalbyklę, atjunkite maitinimą ir, palaukę apie 1 minutę, vėl ją įjunkite.
• Jei problema neišnyksta, kreipkitės į specialistą.

Susidaro itin daug putų.
• Skalbimo priemonė netinka šiai skalbyklei (ant pakuotės turi būti nurodyta „skalbyklėms“, 

„skalbti rankomis ir skalbyklėmis“ ar pan.).
• Skalbiklio dozė per didelė.

Durelės užrakintos, gedimo 
indikatorius yra arba nėra, programa 
neveikia.

• Durelės gali užsirakinti sutrikus maitinimui. Programa automatiškai tęsis, kai tik atsiras 
maitinimas.

• Skalbyklė stovi. Programa automatiškai tęsis, kai išnyks stovėjimą sukėlusios priežastys.

xxxxxxxxxxxx  xxxxSaugos instrukcijas, Produkto aprašą ir Energijos duomenis galite atsisiųsti:
• Apsilankykite mūsų svetainėje – docs . whirlpool . eu
• Naudodami QR kodą
• Taip pat galite kreiptis į mūsų garantinės priežiūros tarnybą (telefono numeris nurodytas garantijos lankstinuke). 

Susisiekę su garantinės priežiūros tarnyba pateikite kodus, esančius jūsų produkto identifikavimo lentelėje.
• Naudotojui skirtą remonto ir priežiūros informaciją rasite svetainėje www.whirlpool.eu
Informaciją apie modelį galite gauti nuskaitę QR kodą, nurodytą energijos informacijos etiketėje. Etiketėje taip pat 
nurodomas modelio identifikatorius, pagal kurį galima teikti užklausas registravimo portale https://eprel.ec.europa.eu


