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MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:

Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com

Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.

 Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
 Opće informacije i savjeti
 Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.
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1.  INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na

više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.

• Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

• Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.

• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih

na odgovarajući način.
• Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok

su vrata uređaja otvorena.
• Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu

djece, morate ga aktivirati.
• Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi

održavanje koje izvršava korisnik.

1.2 Opća sigurnost
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i

za slične namjene kao što su:
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– čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni u
prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima,

– klijenti u hotela, motela, bed&breakfast ustanova i
drugih vrsta smješta;

– područja za komunalnu upotrebu u blokovima
stanova ili perionicama.

• Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 6
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").

• Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka
mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).

• Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.

• Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću
novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih
kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni
centar.

• Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
• Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni

servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.

• Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.

• Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.

• Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje

Ugradnju je potrebno obaviti
u skladu s relevantnim
nacionalnim propisima.

• Uklonite sav materijal pakiranja i
transportne vijke, uključujući gumeni
prsten s plastičnim odstojnikom.

• Transportne vijke čuvajte na sigurnom
mjestu. Ako uređaj trebate premjestiti,
najprije pričvrstite transportne blokade
uz pomoć kojih se blokira bubanj da
ne bi došlo do unutarnjeg oštećenja.
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• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.

• Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.

• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.

• Uređaj ne postavljajte ili ne
upotrebljavajte na mjestima gdje
temperatura može biti niža od 0 °C ili
gdje je izložen vremenskim
utjecajima.

• Pod na kojeg ćete uređaj postaviti
treba biti ravan, stabilan, otporan na
toplinu i čist.

• Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.

• Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.

• Ne instalirajte uređaj izravno iznad
odvoda.

• Ne prskajte vodu na uređaj i ne
izlažite ga pretjeranoj vlažnosti.

• Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se poklopac uređaja ne može potpuno
otvoriti.

• Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni
spremnik za prikupljanje vode koja
možda curi. Kontaktirajte ovlašteni
servisni centar kako biste provjerili
koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Spajanje na električnu
mrežu

UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.

• Uređaj mora biti uzemljen.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu

utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.

• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.

• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.

• Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.

• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.

• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.

• Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.

2.3 Spajanje na dovod vode
• Ne oštećujte crijeva za vodu.
• Prije priključka na nove cijevi, cijevi

koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.

• Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.

• Ne koristite produžno crijevo ako je
crijevo za dovod vode prekratko.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar
kako biste nabavili zamjensko crijevo
za dovod vode.

• Prilikom raspakiranja uređaja,
moguće je da voda teče iz odvodnog
crijeva. To je zato jer se uređaj u
tvornici testira s vodom.

• Crijevo za odvod vode možete
produžiti do maksimalne dužine od
400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servis
za drugo crijevo za odvod vode i za
produžetak.

• Osigurajte da se slavini nakon
postavljanja može lako pristupiti.

2.4 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.

• Slijedite sigurnosne upute na
ambalaži deterdženta.

• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.

• Ne perite tkanine jako zaprljane uljem,
mašću ili drugim masnoćama. To
može oštetiti gumene dijelove perilice
rublja. Takve tkanine prethodno
operite prije stavljanje u perilicu rublja.
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• Pazite da su svi metalni predmeti
izvađeni iz rublja.

2.5 Usluga
• Za popravak uređaja kontaktirajte

ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne

dijelove.

2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.

• Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.

• Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.

• Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.

• Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA
3.1 Posebne značajke
Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve
moderne zahtjeve za učinkoviti tretman
rublja s malom potrošnjom vode, energije
i deterdženta i te će njegovati tkanine.

• Sustav SensiCare automatski
prilagođava trajanje programa prema
rublju u bubnju kako bi postigao
savršene rezultate pranja u
minimalnom mogućem vremenu.

3.2 Pregled uređaja

3

1

4

5

2 1 Upravljačka ploča
2 Poklopac
3 Ručka poklopca
4 Nožica za niveliranje uređaja
5 Natpisna pločica
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4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Opis upravljačke ploče

1 2 3 4

9 6 57810

1 Programator
2 Opis
3 Ušteda vremena dodirna tipka 
4 Odgoda početka dodirna tipka 
5 Početak/Pauza dodirna tipka 
6 Predpranje dodirna tipka 
7 Spin dodirna tipka opcija smanjenja

8 Temperatura dodirna tipka 
9 On/Off pritisna tipka 
10 Indikatori:

• Ekstra ispiranje 
• Noć 
• Zadržavanje vode 
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4.2 Prikaz

A B C

A Indikator zaključanog poklop‐
ca.

B Indikator roditeljske zaštite.

C Digitalni indikator može
prikazati:
• Trajanje programa (npr.

).
• Vrijeme odgode (npr. ).
• Kraj ciklusa ( ).
• Kod upozorenja (npr.

).
• Temperatura ( )
• Brzina centrifuge ( ,

indikator bez centrifuge
).

5. BROJČANIK I TIPKE
5.1 Uvod

Opcije/funkcije ne mogu se
odabrati sa svim
programima pranja U
"Tablici programa" provjerite
kompatibilnost između
opcija/funkcija i programa
pranja. Opcija/funkcija mogu
jedna drugu isključivati, u
kojem slučaju uređaj vam ne
dozvoljava postaviti
nekompatibilne opcije/
funkcije.

5.2 Ušteda vremena 
Ova opcija preporučuje se za skraćivanje
trajanja programa pranja.
Upotrijebite ovu opciju za normalno ili
lagano zaprljano rublje ili predmete koje
treba osvježiti.
Za smanjenje trajanja, dotaknite tipku 
jednom.
U slučaju manjeg punjenja, dotaknite
tipku dvaput za postavljanje iznimno
brzog programa.

Nakon svakog dodira, trajanje novog
programa prikazano je na zaslonu.
Uključiti će se odgovarajući indikator. Ta
opcija nije dostupna za sve programe. za
više detalja, pogledajte kompatibilnost
opcija programa u poglavlju "Programi".

5.3 Odgoda početka 
S ovom opcijom možete odgoditi početak
programa za prikladnije vrijeme.
Pritisnite tipku više puta za podešavanje
željene odgode. Vrijeme se produžava u
koracima od 1 sata do 20 sati.
Nakon dodirivanja tipke Početak/Pauza

, na zaslonu svijetli odgovarajući
indikator i odabrano vrijeme odgode i
uređaj započinje odbrojavanje. Poklopac
je zaključan.

5.4 Početak/Pauza 
Dotaknite tipku Početak/Pauza  za
pokretanje ili pauziranje uređaja ili prekid
programa u tijeku.
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5.5 Predpranje 
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati fazu pretpranja.
Uključiti će se odgovarajući indikator.
• Ovu opciju koristite kako biste dodali

fazu pretpranja na 30 °C prije faze
pranja.
Ta opcija preporučuje se za jako
zaprljano rublje, naročito ono
zaprljano pijeskom, prašinom, blatom
i drugim krutim česticama.

Ova opcija može produžiti
trajanje programa.

5.6 Centrifugiranje 
Kada postavite program, uređaj
automatski postavlja dozvoljenu
maksimalnu brzinu centrifuge, osim za
program Denim.
Pritisnite tipku za postavljanje
dodatnih opcija centrifuge:
• Smanjte brzinu centrifuge. Na

zaslonu se prikazuju samo dostupne
brzine centrifuge za postavljeni
program.

• Na zaslonu se pojavljuje Bez
centrifuge .
Ovu opciju postavite za isključenje
svih faza centrifuge. Uređaj izvodi
jedinu fazu ispuštanja odabranog
programa pranja. Postavite ovu opciju
za vrlo osjetljive tkanine. Za neke
programe pranja faza ispiranja troši
više vode

• Zadržavanje vode  . Uključuje se
odgovarajuća kontrolna žarulja.
Zadnja centrifuga se ne provodi. Voda
posljednjeg ispiranja ne ispušta se
kako bi se spriječilo gužvanje tkanina.
Program pranja završava s vodom u
bubnju.
Poklopac ostaje zaključan, a bubanj
se redovito okreće za smanjenje
pojave nabora. Za otključavanje
poklopca morate izbaciti vodu.
Ako dodirnete tipku Početak/Pauza

, uređaj izvršava fazu
centrifugiranja i ispušta vodu.

• Noć  . Uključuje se odgovarajući
indikator.
Srednja i završna faza centrifuge su
potisnute i program završava s vodom
u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.
Poklopac ostaje zaključan. Bubanj se
redovito okreće kako bi se spriječila
pojava nabora. Za otključavanje
poklopca morate izbaciti vodu.
Budući da je program vrlo tih,
pogodan je za korištenje u noćnim
satima kada su dostupne jeftinije
tarife električne energije. U nekim
programima ispiranja se izvode s više
vode.
Ako dodirnete tipku Početak/Pauza

, uređaj izvršava samo fazu
ispuštanja vode.

Uređaj se automatski
isprazni nakon otprilike 18
sati.

5.7 Temperatura 
Kad odaberete program pranja, uređaj
automatski predlaže osnovnu
temperaturu.
Dodirujte ovu tipku dok s ena zaslonu ne
pojavi željena temperatura.
Kad se na zaslonu prikažu indikatori ,
uređaj ne zagrijava vodu.

5.8 On/Off 
Kako biste omogućili uključivanje ili
isključivanje uređaja, pritisnite ovu tipku
na nekoliko sekundi. Prilikom
uključivanja i isključivanja uređaja
oglašavaju se dva različita zvuka.
Budući da funkcija stanja pripravnosti
automatski isključuje uređaj nakon
nekoliko minuta kako bi u nekim
slučajevima smanjila potrošnju energije,
možda ćete trebati ponovno uključiti
uređaj.
Više pojedinosti potražite u odjeljku
„Stanje pripravnosti“ poglavlja
„Svakodnevna upotreba“.
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6. PROGRAMI
6.1 Tablica programa

Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature

Referent‐
na brzina
centrifu‐
ge.
Raspon
brzina
centrifuge
[o/min]

Maksi
malna
količi‐

na
punjen

ja

Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)

Cottons 
40 °C
90 °C - hladno

1000 o/min
(1000-
400)

6 kg Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Uobičajeno i jako zaprljano.

Cottons Eco1)

40 °C
60 °C - 40 °C

1000 o/min
(1000-
400)

6 kg Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Normalno prljavo. Smanjuje se potrošnja
energije i produljuje se vrijeme pranja,
osiguravajući dobre rezultate pranja.

Synthetics 
40 °C
60 °C - hladno

1000 o/min
(1000 -
400)

2,5 kg Sintetičke ili miješane tkanine. Normalno
prljavo.

Delicates 
30 °C
40 °C - hladno

1000 o/min
(1000-
400)

2,5 kg Osjetljive tkanine, poput akrilnih, viskoze i
miješanih tkanina zahtijevaju blaže pranje.
Normalno prljavo.

Rapid 14min

30 °C

800 o/min
(800- 400)

1,5 kg Sintetika i miješane tkanine. Malo prljavi
odjevni predmeti i oni koje treba osvježiti.

Rinse 1000 o/min
(1000-
400)

6 kg Sve tkanine, osim vunenih i osjetljivih
tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje
rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i
ona koja se koristi za programe za pamuk.
Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom
punjenja. Ako je potrebno, postavite opciju
Ekstra ispiranje kako biste dodali ispiranja. S
malom brzinom centrifuge uređaj provodi
nježna ispiranja kratkim centrifugama.

Spin/Drain 1000 o/min
(1000
-400)

6 kg Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz
bubnja. Sve tkanine, osim vunenih i
osjetljivih tkanina.
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Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature

Referent‐
na brzina
centrifu‐
ge.
Raspon
brzina
centrifuge
[o/min]

Maksi
malna
količi‐

na
punjen

ja

Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)

Anti-allergy 
60 °C

1000 o/min
(1000 -
400)

6 kg Bijelo pamučno rublje. Taj program uklanja
mikroorganizme zahvaljujući fazi pranja koja
na nekoliko minuta temperaturu održava iznad
60 °C. To pomaže u uklanjanju klica,
bakterija, mikroorganizama i čestica. Dodatna
faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje
ostataka deterdženta i polena/alergena. Na taj
način pranje je učinkovitije.

Baby 
40 °C
40 °C - hladno

1000 o/min
(1000 -
400)

1 kg Nježni ciklus prikladan za dječje predmete..
Visoka razina vode i nježni pokreti tijekom fa‐
ze pranja štite boje i vlakna.

Silk 
30 °C

800 o/min
(800 - 400)

1 kg Poseban program za predmete od svile i
miješane sintetike.

Wool 
40 °C
40 °C - hladno

1000 o/min
(1000-
400)

1 kg Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni
predmeti koji se peru ručno i ostale tkani‐
ne sa simbolom "ručno pranje".2).

Sport
30 °C
40 °C - hladno

1000 o/min
(1000 -
400)

2,5 kg Sportska odjeća od miješanih tkanina.
Malo prljavi predmeti ili oni koje treba
osvježiti.
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Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature

Referent‐
na brzina
centrifu‐
ge.
Raspon
brzina
centrifuge
[o/min]

Maksi
malna
količi‐

na
punjen

ja

Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)

Outdoor 
30 °C
40 °C - hladno

1000 o/min
(1000-
400)

2 kg3)

1 kg4)
Ne koristite omekšivač rublja i pa‐
zite da u spremniku deterdženta
nema ostataka omekšivača.

Sintetički sportski predmeti. Taj program
napravljen je za blago pranje moderne
sportske odjeće a također je prikladan za
sportsku odjeću za teretanu, vožnju bicikla,
trčanje i slično. Preporučeno punjenje rublja je
2 kg.
Vodootporne, vodootporne-dišuće i
vodoodbojne tkanine. Taj program također
se može koristiti kao ciklus za obnavljanje
vodoodbojnosti, posebno skrojen za tretiranje
odjeće s hidrofobnom oblogom. Za ciklus ob‐
navljanja vodoodbojnosti, napravite sljedeće:
• U pretinac  ulijte deterdžent za pranje.
• Ulijte posebno sredstvo za obnavljanje vo‐

dootpornosti u odjeljak za omekšivač u
ladici .

• Smanjite količinu rublja na 1 kg.
Da biste dodatno poboljšali pro‐
ces obnavljanja vodonepropusno‐
sti, rublje sušite u sušilici rublja
postavljanjem programa sušenja
Outdoor (ako je dostupan i ako
etiketa na odjeći dopušta sušenje
u sušilici rublja).

www.electrolux.com12



Program
Zadana
temperatura
Raspon
temperature

Referent‐
na brzina
centrifu‐
ge.
Raspon
brzina
centrifuge
[o/min]

Maksi
malna
količi‐

na
punjen

ja

Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)

Denim 
30 °C
40 °C - hladno

800 o/min
(1000 -
400)

3 kg Poseban program za odjeću od trapera s
osjetljivom fazom pranja za minimalizaciju
izbljeđivanja boja i oznaka. Za bolju njegu,
preporučuje se smanjeno punjenje.

1) Standardni programi za potrošnju energije s energetske oznake. U skladu s odred‐
bom 1061/2010, ovi programi predstavljaju "Standardni program za pranje pamuka na
60°C" i "Standardni program za pranje pamuka na 40°C". To su najučinkovitiji programi u
pogledu kombinacije potrošnje vode i energije za pranje normalno prljavog pamučnog
rublja.

Temperatura vode u određenoj fazi pranja može se razlikovati od deklarirane
temperature odabranog programa.

2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može
izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
3) Program pranja.
4) Program pranja i vaza postizanja vodootpornosti.

Kompatibilnost opcija programa
Program

Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cottons Eco
■ ■ ■  ■ ■ ■ ■

Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates ■ ■ ■ ■ ■  ■  

Rapid 14min ■ ■ ■    ■  

Rinse ■ ■ ■  ■  ■  

Spin/Drain ■ ■     ■  

Anti-allergy ■ ■ ■  ■ ■ ■  

Baby ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Silk ■ ■     ■  

Wool  ■ ■ ■    ■  
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Program

Sport ■ ■ ■  ■ ■ ■  

Outdoor ■ ■ ■  ■  ■  

Denim ■ ■ ■ ■ ■  ■  

6.2 Woolmark Apparel Care - Plava

Ciklus pranja vune na ovom uređaju odo‐
brila je kompanija Woolmark za pranje pro‐
izvoda od vune s oznakom "ručno pranje"
uz uvjet da je rublje oprano u skladu s upu‐
tama na etiketi odjeće i u skladu s upu‐
tama proizvođača perilice. Slijedite upute s
znake za za sušenje i ostale načine upo‐
trebe. M1145
Woolmark simbol je oznaka certifikata u
mnogim zemljama.

7. POSTAVKE
7.1 Zvučni signali
Ovaj uređaj sadrži razne zvučne signale
koji rade kad:
• Uključite uređaj (poseban kratki ton).
• Isključite uređaj (poseban kratki ton).
• Dotaknete neku od tipki (klik).
• Pogrešno odaberete (3 kratka zvuka).
• Program je završen (niz zvukova u

trajanju od otprilike 2 minute).
• Uređaj je u kvaru (niz zvukova u

trajanju od otprilike 5 minuta).
Za uključenje/isključenje zvučnog
signala kad je program završio,
istovremeno dodirnite tipke  i  na
otprilike 2 sekundi. Na zaslonu se
prikazuje On/Off

Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.

7.2 Osigurano
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.

• Za uključenje/isključenje te opcije,
držite pritisnutu tipku  dok se  
uključi/isključi na zaslonu.

Uređaj zadržava odabir te opcije nakon
što ga isključite.
Funkcija roditeljske zaštite nije dostupna
nekoliko sekundi nakon uključivanje
uređaja.

7.3 Trajno Ekstra ispiranje 
Ovom funkcijom možete trajno uključiti
dodatno ispiranje kada podesite novi
program.
• Za uključenje/isključenje te opcije,

držite pritisnutu tipku  dok se
odgovarajući indikator  uključi/
isključi.
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8. PRIJE PRVE UPORABE
1. Osigurajte da je dostupna električna

energija i da je slavina otvorena.
2. Ulijte malu količinu deterdženta u

odjeljak označen s .
3. Postavite i pokrenite program za

pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja u bubnju.

Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.

9. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

9.1 Uključivanje uređaja
1. Utikač uključite u utičnicu električne

mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Pritisnite tipku On/Off kako biste

uključili uređaj.
Oglašava se kratki zvuk.

9.2 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite tipku A.

A

Bubanj će se automatski otvoriti.
3. Bubanj napunite rubljem umećući

jedan po jedan komad.
4. Prije stavljanja u uređaj, protresite

predmete.
Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.
5. Zatvorite bubanj i poklopac.

OPREZ!
Prije zatvaranja poklopca
uređaja provjerite jeste li
ispravno zatvorili bubanj.

9.3 Spremnici za deterdžent.
Upotreba deterdženta i
dodataka
1. Izmjerite navedenu količinu
deterdženta i omekšivača rublja za
perilicu rublja
2. Stavite deterdžent i omekšivač rublja u
odgovarajuće spremnike.

Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju deterdženta.
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Spremnik za deterdžent za fa‐
zu predpranja.

Spremnik za deterdžent za fa‐
zu pranja.

Spremnik za tekuće dodatke
(omekšivač rublja, štirka).
Oznaka M  označava
maksimalnu razinu za tekuće
dodatke.

Prilikom uporabe tekužih
deterdženata, dodajte ih u
lopticu za doziranje (koju je
isporučio proizvođač
deterdženta). Lopticu za
doziranje stavite u bubanj
perilice rublja, na vrh odjeće.

9.4 Odabir programa
1. Okrenite programator kako biste

odabrali željeni program pranja.
Indikator tipke Početak/Pauza treperi.
Na zaslonu se prikazuje okvirno trajanje
programa.
2. Za promjenu temperature i/ili brzine

centrifuge, dodirnite odgovarajuće
tipke.

3. Ako želite, postavite jednu ili više
opcija dodirivanjem odnosnih tipki.

Ako odabir nije moguć
oglašava se zvučni signal..

9.5 Pokretanje programa
Za pokretanje programa dodirnite tipku
Početak/Pauza . Nije moguće
pokrenuti program kada je indikator tipke
isključen i ne treperi (npr. programsko
biranje na pogrešnoj poziciji).
Odgovarajući indikator prestaje bljeskati i
ostaje uključen.
Program započinje, poklopac je
zaključan. Na zaslonu se prikazuje
indikator .

Crpka za pražnjenje može
raditi kratko prije nego što
uređaj napuni vodu.

9.6 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Dodirujte tipku Odgoda početka dok
se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme
odgode. Uključuje se odgovarajuća
kontrolna žarulja.
2. Dodirnite tipku Početak/Pauza .
Poklopac uređaja se zaključa i započinje
odbrojavanje odgode početka. Na
zaslonu se prikazuje indikator .
Nakon odbrojavanja program se
automatski pokreće.

Otkazivanje početka odgode
nakon odbrojavanja je
pokrenuto
Za otkazivanje početka odgode:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za
privremeno zaustavljanje uređaja.
Relevantni indikator treperi.

2. Dodirujte tipku Odgoda početka dok
se na zaslonu ne prikaže .

3. Ponovno dodirnite tipku Početak/
Pauza  kako bi program započeo
odmah.

Promjena početka odgode
nakon odbrojavanja je
pokrenuta
Za promjenu početka odgode:
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1. Dodirnite tipku Početak/Pauza  za
privremeno zaustavljanje uređaja.
Relevantni indikator treperi.

2. Dodirujte tipku Odgoda početka dok
se na zaslonu ne prikaže željeno
vrijeme odgode.

3. Ponovno dodirnite tipku Početak/
Pauza  za početak novog
odbrojavanja.

9.7 Detekcija punjenja
SensiCare System
Nakon što dodirnete tipku Početak/
Pauza :
1. SensiCare System započinje

procjenu mase punjenja kako bi se
izračunalo stvarno trajanje programa.
Tijekom ove faze bljeskaju dvije
točke koje razdvajaju minute od sati.

2. Nakon otprilike 15-20 minuta
prikazuje se novo trajanje ciklusa.
Uređaj automatski prilagođava
trajanje programa punjenju za
postizanje savršenih rezultata pranja
u najkraćem mogućem vremenu.

9.8 Prekidanje programa i
mijenjanje opcija
Tijekom rada programa, možete
promijeniti samo neke opcije:

1. Dodirnite tipku Početak/Pauza .
Treperi odgovarajući indikator.
2. Promijenite opcije. Informacije

prikazane na zaslonu se mijenjaju u
skladu s tim.

3. Ponovno dotaknite tipku Početak/
Pauza .

Program pranja se nastavlja.

9.9 Poništavanje programa u
tijeku
1. Za poništavanje programa i

isključivanje uređaja pritisnite tipku
On/Off.

2. Za ponovno uključenje uređaja,
pritisnite tipku On/Off.

Ako je SensiCare System i
punjenje vode je već
započelo, novi program
započinje bez ponavljanje
SensiCare System. Voda i
deterdžent se ne izbacuju
kako bi se spriječio gubitak.

Postoji također i alternativni način
poništavanja:
1. Okrenite tipku za odabir u položaj
"Reset" .
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se
prikazuje .
Sada možete odabrati novi program
pranja.

9.10 Završetak programa
Po završetku programa uređaj se
automatski zaustavlja. Oglašavaju se
zvučni signali (ako su uključeni). Na
zaslonu se prikazuje 
Isključuje se indikator tipke Početak/
Pauza .

Poklopac se otključava i indikator  se
isključuje.
1. Pritisnite tipku On/Off kako biste

isključili uređaj.
Pet minuta nakon završetka programa,
funkcija uštede energije automatski će
isključiti uređaj.

Kada ponovno uključite
uređaj, na zaslonu se
prikazuje kraj prethodnog
programa. Okrenite
programator kako biste
odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Poklopac i spremnik deterdženta

ostavite odškrinute kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.

5. Zatvorite zamku za vodu.
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9.11 Ispuštanje vode nakon
završetka ciklusa
Ako ste odabrali program ili opciju koji ne
izbacuju vodu od posljednjeg ispiranja,
program je dovršen, ali:

• Vrijeme prikazuje  a na zaslonu
se prikazuje poklopac .

• Bubanj se i dalje okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.

• Poklopac ostaje zaključan.
• Za otvaranje poklopca morate izbaciti

vodu:
1. Ako je potrebno, dodirnite tipku

Centrifugiranje za smanjenje brzine
centrifuge koju je predložio uređaj.

2. Pritisnite tipkuPočetak/Pauza:
• Ako ste postavili Zadržavanje

vode , uređaj prazni vodu i
centrifugira.

• Ako ste postavili Noćni ciklus 
uređaj samo prazni vodu

Indiktor opcije Zadržavanje vode  i
Noćni ciklus  nestaju.
3. Kada se program završi i isključi se

indikator zaključanog poklopca ,
možete otvoriti poklopac.

4. Pritisnite tipku On/Off na nekoliko
sekundi kako biste isključili uređaj.

9.12 Opcija Stanje pripravnosti
Funkcija automatski isključuje uređaj
kako bi se smanjila potrošnja energije
kada:
• Ne koristite uređaj sljedećih 5 minuta.

Pritisnite tipku On/Off za ponovno
uključivanje uređaja.

• 5 minuta nakon završetka programa
pranja
Pritisnite tipku On/Off za ponovno
uključivanje uređaja.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme
završetka zadnjeg programa pranja.
Okrenite programator kako biste
odabrali novi ciklus.

Ako je brojčanik okrenut u položaj
"Reset" (Poništavanje) , uređaj se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.

AKo postavite program ili
opciju koji završavaju s
vodom u bubnju, funkcija
Stanje pripravnosti ne
isključuje uređaj kako bi
vas podsjetila da ispraznite
vodu.

10. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

10.1 Punjenje rublja
• Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,

sintetičko, osjetljivo i vunu.
• Pridržavajte se uputa za pranje na

etiketama za njegu rublja.
• Bijele i obojene komade odjeće

nemojte prati zajedno.
• Neki obojeni komadi odjeće mogu

pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvih
nekoliko perete odvojeno.

• Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s tiskanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.

• Pre-tretirajte tvrdokorne mrlje.

• Tvrdokorne mrlje perite posebnim
deterdžentom.

• Pazite pri rukovanju zastorima.
Uklonite kukice i zavjesu stavite u
vreću za pranje ili u jastučnicu.

• Ne perite rublje bez rubova ili s
poderotinama. Za pranje malih i/ili
osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa
žicom, remena, najlonki, vrećica za
cipele, traka itd.) upotrebljavajte
vrećice za pranje.

• Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja što dovodi do pojave
vibracija. Ako se to dogodi:
a. prekinite program i otvorite vrata

(pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba");

b. ručno preraspodijelite rublje tako
da su predmeti ravnomjerno
raspoređeni oko bubnja;
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c. pritisnite tipku Početak/Pauza.
Faza centrifugiranja se nastavlja.

• Izbjegavajte pranje rublja punog duge
životinjske dlake ili predmeta slabe
kvalitete koji otpuštaju mnoštvo
vlakana koja mogu blokirati odvod i
zbog toga zahtijevati pomoć
servisera.

• Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite remenje, konopce, vezice za
cipele, trake i sve ostale slobodne
predmete.

• Ispraznite džepove i razvijte složene
komade odjeće.

10.2 Tvrdokorne mrlje
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
Preporučujemo da te mrlje tretirate prije
nego predmete stavite u uređaj.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.

10.3 Deterdženti i ostala
sredstva
• Upotrebljavajte isključivo deterdžente

i sredstva izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste

tkanina osim osjetljivih.
Preferirajte deterdžente u prahu
koji sadrže izbjeljivač za bijelo
rublje i sanitizaciju rublja

– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja

na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.

• Ne miješajte različite vrste
deterdženata.

• Ne koristite više od preporučene
količine sredstva za pranje kako ne
biste izazvali zagađenje okoliša.

• Slijedite upute s pakiranja deterdženta
ili drugih proizvoda, bez premašivanje
navedene maksimalne razine
( ).

• Koristite preporučene deterdžente za
vrstu i boju rublja, temperaturu
programa i razinu uprljanosti.

10.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
• Za pranje normalno uprljanog rublja

odaberite program bez predpranja.
• Program pranja uvijek pokrenite s

maksimalnom dozvoljenom količinom
rublja.

• Ako pred-tretirate mrlje ili koristite
sredstvo za uklanjanje mrlja, postavite
program s niskom temperaturom.

• Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća
vode".

10.5 Tvrdoća vode
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
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11. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

Uređaj je namijenjen samo
za normalnu uporabu u
domaćinstvu.

Pažljivo pročitajte poglavlje
za najbolju njegu i
održavanje.

11.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo blagim sapunom i
toplom vodom. Potpuno osušite sve
površine.

OPREZ!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.

OPREZ!
Metalne površine ne čistite
deterdžentom na bazi klora.

11.2 Uklanjanje Kamenca
Ako je tvrdoća vode na
vašem području visoka ili
umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za
uklanjanje kamenca za
perilice rublja.

Redovito pregledavajte ima li u bubnju
kamenca.
Uobičajeni deterdženti već sadrže
omekšivače vode, ali preporučujemo
povremeno odraditi ciklus s praznim
bubnjem i sredstvom za uklanjanje
kamenca.

Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.

11.3 Pranje radi održavanja
Ponovljena i duga uporaba programa s
niskom temperaturom može uzrokovati
naslage deterdženta, dlačica i rast
bakterija unutar bubnja i kade. To može
dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.
Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje
unutarnjeg dijela uređaja, redovito
obavljajte pranje za održavanje
(najmanje jednom mjesečno):

Pogledajte poglavlje
"Čišćenje bubnja".

11.4 Čišćenje bubnja
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili stvaranje hrđe.
Očistite bubanj posebnim sredstvom za
čišćenje nehrđajućeg čelika.

Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.

Za detaljno čišćenje:

• Potpuno ispraznite bubanj.
• Odaberite program Cottons  s

najvišom temperaturom. Dodajte
malu količinu deterdženta u prahu
u prazan bubanj, kako biste isprali
sve preostale ostatke.

11.5 Brtva poklopca
Redovito provjeravajte brtvu. Kad je
potrebno očistite je koristeći sredstvo za
čišćenje s amonijakom, bez grebanja
površine.

Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
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11.6 Čišćenje spremnika za deterdžent
1. 2.

3.  

11.7 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1.

1

2

3

2.
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3. 4.

90
O

90
O

11.8 Sprječavanje stvaranja
inja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može dosegnuti oko 0° C ili
pasti ispod toga, ispraznite preostalu
vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za
izbacivanje vode.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne

mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode

stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.

4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.

5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.

UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač nije odgovoran
za oštećenja uzrokovana
niskim temperaturama.

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.

12.1 Uvod
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako se problem i
dalje javlja, obratite se servisnom centru.

UPOZORENJE!
Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

U slučaju velikih problema oglašava se zvučni signal a zaslon prikazuje šifru
alarma dok bi gumb Početak/Pauza  mogao kontinuirano treperiti:

•  - Napajanje je nestabilno. Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.
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•  - Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja. Isključite ga i
ponovno uključite. Program nije ispravno dovršen ili je uređaj prerano zaustavljen.
Ako se ponovno pojavi šifra alarma, kontaktirajte servisni centar.

•  - Uređaj se ne puni vodom na ispravan način. Nakon ispravne provjere
ponovno pokrenite uređaj pritiskom tipke Početak/Pauza  pa će uređaj pokušati
nastaviti s izvršavanjem ciklusa. Ako pogreška i dalje postoji, šifra alarma ponovno
će se prikazati.

•  - Uređaj ne izbacuje vodu.
• - Poklopac uređaja je otvoren ili nije ispravno zatvoren. Provjerite poklopac!

12.2 Moguće pogreške

Problem Moguće rješenje

Program ne započinje s
radom.

• Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u utični‐
cu.

• Pazite da su poklopac uređaja i vrata bubnja zatvoreni.
• Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐

gurača.
• Uvjerite se da ste dotaknuli Početak/Pauza .
• Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku

ili pričekajte završetak odbrojavanja.
• Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
• Provjerite položaj programatora odabranog programa.

Uređaj se ne puni vo‐
dom na ispravan način.

• Provjerite je li slavina otvorena.
• Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Ovu in‐

formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
• Provjerite da slavina nije začepljena.
• Taj problem može biti uzrokovan filtrom ili dovodnim

crijevom, ili začepljenim odvodnim krugom. Molimo kon‐
taktirajte vaš najbliži ovlašteni servis.

• Provjerite da filtar crijeva za dovod i filtar ventila nisu za‐
čepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".

Uređaj se puni vodom i
potom odmah izbacuje
vodu

• Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".

Uređaj ne izbacuje vo‐
du.

• Provjerite da sifon nije začepljen.
• Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili

savijeno.
• Taj problem može biti uzrokovan začepljenim odvodnim

krugom. Molimo kontaktirajte vaš najbliži ovlašteni ser‐
vis.

• Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno
izveden.

• Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, po‐
stavite program za izbacivanje vode.

• Postavite program za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
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Problem Moguće rješenje

Faza centrifugiranja ne
radi ili ciklus pranja traje
dulje od uobičajenog.

• Postavite program s fazom centrifugiranja.
• Taj problem može biti uzrokovan začepljenim odvodnim

krugom. Molimo kontaktirajte vaš najbliži ovlašteni ser‐
vis.

• Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokre‐
nite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati
nestabilnost uređaja.

Voda curi po podu.

• Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da
nema curenja vode.

• Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema
oštećenja.

• Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.

Poklopac uređaja ne
može se otvoriti.

• Pazite da je odabran program pranja koji završava s vo‐
dom u perilici.

• Provjerite je li program pranja završen.
• Postavite program izbacivanja vode ili centrifuge ako u

bubnju ima vode.
• Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
• Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja.

Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk i vibrira.

• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".

• Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".

• Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.

Trajanje programa
tijekom izvršavanja pro‐
duljuje se ili skraćuje.

• Funkcija SensiCare System može prilagođavati trajanje
programa u skladu s vrstom i količinom rublja.
Pogledajte odjeljak „SensiCare System detekcija
punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".

Rezultati pranja nisu
zadovoljavajući.

• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite neku drugu
marku.

• Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje
tvrdokornih mrlja.

• Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
• Smanjite količinu rublja.

Previše je pjene u
bubnju tijekom ciklusa
pranja.

• Smanjite količinu deterdženta.

Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako zaslon prikaže druge kodove alarma, isključite pa uključite uređaj. Ako i dalje dolazi do
kvara, obratite se servisnom centru.
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13. POTROŠNJA

Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima s
odgovarajućim standardima. Razne okolnosti mogu utjecati na promjenu
podataka: količina i vrsta rublja te ambijentalna temperatura. Pritisak vo‐
de, napon napajanja i temperatura ulazne vode također mogu utjecati na
trajanje programa pranja.

Radi poboljšanja kvalitete proizvoda tehničke specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne najave.

Programi Punjen
je (kg)

Potrošnj
a
električ‐
ne
energije
(kWh)

Potrošnj
a vode (u
litrama)

Približno
trajanje
pro‐
grama (u
minu‐
tama)

Preostala
vlaga
(%)1)

Cottons 60°C 6 1,10 56 180 60

Cottons 40°C 6 0,65 54 150 60

Synthetics 40°C 2,5 0,45 46 105 37

Delicates 40°C 2,5 0,55 46 90 37

Wool 30°C 1 0,35 50 65 32

Standardni programi za pamuk
Standardni program za
pamuk na 60°C 

6 0,80 43 247 60

Standardni program za
pamuk na 60°C 

3 0,54 33 185 60

Standardni program za
pamuk na 40°C 

3 0,49 34 179 60

1) Po završetku faze centrifuge.

Isključeno stanje (W) Način rada Stanje pripravnosti (W)
0.48 0.48

Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom EU komisije 1015/2010
implementirajući direktivu 2009/125/EC

14. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije Širina / Visina / Dubina /

Ukupna dubina
400 mm/ 890 mm/ 600 mm/ 600
mm

HRVATSKI 25



Priključak na električ‐
nu mrežu

Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija

230 V
2200 W
10 A
50 Hz

Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i
vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim
gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od
vlage

IPX4

Tlak dovoda vode Minimalno
Maksimalno

0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)

Dovod vode 1) Hladna voda

Maksimalna količina
rublja

Cotton (Pamuk) 6 kg

Klasa energetske učinkovitosti A+++

Brzina centrifugiranja Maksimalna brzina cen‐
trifuge

951 o/min.

1) Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4'' navojem.

15. BRZI VODIČ
15.1 Svakodnevna uporaba
Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
Otvorite slavinu.

Stavite rublje.
Ulijte deterdžent i ostala sredstva u
odgovarajuće odjeljke spremnika za
deterdžent.

1 2

1 2

3

1. Pritisnite tipku On/Off za uključivanje
uređaja. Okrenite programator na
odabrani program.

2. Postavite željene opcije (1) pomoću
odgovarajućih dodirnih tipaka. Za
pokretanje programa, dotaknite tipku 
Početak/Pauza  (2).

3. Uređaj započinje s radom.
Na kraju programa, izvadite rublje.
Pritisnite tipku On/Off za isključivanje
uređaja.
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15.2 Programi

Programi Količina Opis proizvoda
Cottons 6 kg Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.

Cottons Eco
6 kg

Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Stan‐
dardni programi za potrošnju energije s
energetske oznake.

Synthetics 2,5 kg Sintetičke ili miješane tkanine.

Delicates 2,5 kg Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze,
normalno zaprljani predmeti od poliestera.

Rapid 14min 1,5 kg Sintetika i miješane tkanine. Malo prljavi
predmeti i oni koje treba osvježiti.

Rinse 6 kg Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih
tkanina. Program za ispiranje i centrifugu.

Spin/Drain 6 kg
Sve tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih
tkanina. Program za centrifugu i
izbacivanje vode.

Anti-allergy 6 kg Bijelo pamučno rublje. Taj program
pomaže u uklanjanju grinja i bakterija.

Baby 1 kg Nježni ciklus prikladan za dječje predmete.

Silk 1 kg Poseban program za predmete od svile i
miješane sintetike.

Wool
1 kg

Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni
predmeti koji se peru ručno i osjetljivi
predmeti.

Sport 2,5 kg Sportska odjeća.

Outdoor
2 kg1)

1 kg2) Moderna odjeća za boravak na otvorenom.

Denim 3 kg Denim odjeća.
1) Program pranja.
2) Program pranja i vaza postizanja vodootpornosti.

16. OBRAZAC S PODACIMA O PROIZVODU KOJI SE
ODNOSI NA E.U. UREDBA 1369/2017

Podaci o proizvodu

Naziv dobavljača ili zaštitni znak ELECTROLUX

model EW6T5061, PNC913118521

nazivni kapacitet u kg 6
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razred energetske učinkovitosti A+++

Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju
220 standardnih ciklusa pranja sa standardnim pro‐
gramom pri 60 °C i 40 °C za pamuk pri punom i
djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja
energije ovisiti će o načinu uporabe uređaja.

150

Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja u
kWh

0,80

Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 60 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh

0,54

Potrošnja energije za standardni program pranja
pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja
u kWh

0,49

Potrošnja energije u stanju isključenosti u W 0,48

Potrošnja energije kad je uređaj ostavljen uključen, u
W 0,48

Potrošnja vode u litrama godišnje, na osnovi 220 stan‐
dardnih ciklusa pranja za programe za pamuk pri 60
°C i 40 °C pri punom opterećenju. Stvarna potrošnja
vode ovisiti će o načinu uporabe uređaja.

9490

Razred učinkovitosti centrifugiranja na skali od G
(najniža učinkovitost) do A (najviša učinkovitost) C

Maksimalna brzina centrifuge u rpm 951

Sadržaj preostale vlage u % 60

"Standardni program za pamuk pri 60 °C" i "Standard‐
ni program za pamuk pri 40 °C" standardni su pro‐
grami pranjana koje se odnose informacije na
naljepnici i oznakama. Ti programi prikladni su pranje
normalno zaprljanog rublja i najučinkovitiji su u
pogledu kombinirane potrošnje energije i vode.

-

Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri punom kapacitetu punjenja, iz‐
raženo u minutama

247

Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 60 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama

185

Trajanje programa za „standardni program pranja
pamuka na 40 °C” pri djelomičnom kapacitetu
punjenja, izraženo u minutama

179

Trajanje stanja mirovanja u minutama 5
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emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze pranja 57

Emisije buke koja se prenosi zrakom, izražene u
dB(A) tijekom faze centrifugiranja 75

Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N ne

Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 1015/2010 za
primjenu direktive 2009/125/EZ.

17. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
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MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com

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

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik 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.
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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.

• 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 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;
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– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose;

– bendro naudojimo patalpose daugiabučiuose arba
savitarnos skalbyklose.

• Neviršykite maksimalaus, 6 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.
• 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.
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• 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
dangčio 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
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.

• Patikrinkite, ar visi metaliniai
elementai buvo pašalinti nuo
skalbinių.
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2.5 Aptarnavimas
• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į

įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines

dalis.

2.6 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 pasirūpina audiniais.

• „SensiCare System“ automatiškai
pakoreguoja programos trukmę pagal
skalbinių kiekį būgne, kad būtų gauti
puikūs skalbimo rezultatai per
minimalų galimą laiką.

3.2 Prietaiso apžvalga

3

1

4

5

2 1 Valdymo skydelis
2 Dangtis
3 Dangčio rankena
4 Kojelės prietaisui išlyginti
5 Techninių duomenų plokštelė

www.electrolux.com34



4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Valdymo skydelio aprašas

1 2 3 4

9 6 57810

1 Programų pasirinkimo ratukas
2 Ekranas
3 Laiko taupymas jutiklinis mygtukas

4 Atidėtas paleidimas jutiklinis
mygtukas 

5 Paleidimas / pristabdymas jutiklinis
mygtukas 

6 Pirminis plovimas jutiklinis mygtukas

7 Spin mažinimo parinkčių jutiklinis
mygtukas 

8 Temperatūra jutiklinis mygtukas 
9 Įjungti / išjungti mygtukas 
10 Indikatoriai:

• Papildomas skalavimas 
• Naktinis 
• Skalavimo sulaikymas 
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4.2 Rodinys

A B C

A Užrakinto dangčio indikatorius.

B Apsaugos nuo vaikų užrakto
indikatorius.

C Skaitmeninis indikatorius gali
rodyti:
• programos trukmę (pvz.

);
• atidėto paleidimo laiką (pvz.

);
• ciklo pabaigą ( );
• įspėjamąjį kodą (pvz.

);
• temperatūrą ( );
• gręžimo greitį ( , „Be

gręžimo“ indikatorių );

5. RATUKAS IR MYGTUKAI
5.1 Įžanga

Parinktys / funkcijos negali
būti pasirenkamos su
visomis skalbimo
programomis. Patikrinkite
parinkčių / funkcijų ir
skalbimo programų
suderinamumą programų
lentelėje. Parinktis / funkcija
gali pašalinti viena kitą; šiuo
atveju prietaisas neleis jums
nustatyti nesuderinamų
parinkčių / funkcijų.

5.2 Laiko taupymas 
Ši parinktis rekomenduojama norint
sutrumpinti skalbimo programą.
Naudokite šią parinktį vidutiniškai arba
nesmarkiai suteptiems skalbiniams arba
gaminiams, kuriuos reikia atgaivinti.
Palieskite šį mygtuką vieną kartą, kad
sumažintumėte trukmę.
Jeigu mažesnis skalbinių kiekis,
palieskite šį mygtuką du kartus, kad
nustatytumėte itin trumpą programą.

Po kiekvieno palietimo ekrane rodoma
nauja programos trukmė. Įsižiebia
atitinkamas indikatorius. Ši parinktis
galima ne su visomis programomis.
Išsamesnės informacijos rasite skyriaus
„Programos“ skyrelyje „Progamų
parinkčių suderinamumas“.

5.3 Atidėtas paleidimas 
Šia parinktimi galite atidėti programos
paleidimą patogesniam laikui.
Pakartotinai lieskite mygtuką, kad
nustatytumėte reikiamą atidėtą
paleidimą. Laikas didinamas 1 valandos
padalomis iki 20 valandų.
Palietus mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , įsižiebia atitinkamas
indikatorius ir pasirinktas atidėtas
paleidimo laikas, o prietaisas pradeda
atgalinę atskaitą. Dangtis yra užrakintas.

5.4 Paleidimas / pristabdymas

Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , kad paleistumėte,
pristabdytumėte prietaisą arba
pertrauktumėte vykdomą programą.
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5.5 Pirminis plovimas 
Naudodami šią parinktį, prie skalbimo
programos galite pridėti pirminio
skalbimo fazę.
Įsižiebia atitinkamas indikatorius.
• 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.

Naudojant šią parinktį gali
pailgėti programos trukmė.

5.6 Gręžimas 
Kai nustatote programą, prietaisas
automatiškai nustato maksimalų leistiną
gręžimo greitį, išskyrus programą Denim.
Paspauskite šį mygtuką ir nustatykite
papildomas gręžimo parinktis:
• Sumažinkite gręžimo greitį.Ekrane

rodomos tik nustatytai programai
leistinos gręžimo greičio nuostatos.

• Be gręžimo  rodoma ekrane.
Nustatykite šią parinktį, kad
atšauktumėte visas gręžimo fazes.
Prietaisas vykdo tik pasirinktos
skalbimo programos vandens
išleidimo fazę. Nustatykite šią parinktį,
skalbdami labai plonus audinius. Kai
kurioms skalbimo programoms
skalavimo fazės metu naudojama
daugiau vandens

• Skalavimo sulaikymas . Įsižiebia
atitinkamas indikatorius.
Galutinis gręžimas nevykdomas.
Paskutinio skalavimo vanduo iš būgno
neišleidžiamas, tad skalbyklėje palikti
skalbiniai nesusiglamžo. Skalbimo
programa baigiama paliekant vandenį
būgne.
Dangtis lieka užrakintas, o būgnas
reguliariai pasukamas, kad būtų
sumažintas susiglamžymas.
Norėdami atrakinti dangtį, privalote
išleisti vandenį.

Jeigu paliesite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , prietaisas vykdys
gręžimo fazę ir išleis vandenį.

• Naktinis  . Įsižiebia atitinkamas
indikatorius.
Tarpinė ir galutinė gręžimo fazės
nevykdomos ir programa baigiama
paliekant vandenį būgne. Tai padeda
sumažinti susiglamžymą. Dangtis
lieka užrakintas. Būgnas reguliariai
sukasi, kad sumažintų susiglamžymą.
Norėdami atrakinti dangtį, privalote
išleisti vandenį.
Kadangi programa yra labai tyli, ją
galima naudoti naktį, kai elektros
energija yra pigesnė. Pasirinkus kai
kurias programas, skalavimui
naudojama daugiau vandens.
Jeigu paliesite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas , prietaisas vykdys
tik vandens išleidimo fazę.

Prietaisas automatiškai
išleidžia vandenį maždaug
po 18 valandų.

5.7 Temperatūra 
Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas
automatiškai nustato numatytąją
temperatūrą.
Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol
ekrane bus rodoma pageidaujamos
temperatūros vertė.
Jeigu ekrane rodomi indikatoriai ,
prietaisas nešildo vandens.

5.8 Įjungti / išjungti 
Paspauskite šį mygtuką kelias sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte
prietaisą. Įjungiant arba išjungiant
prietaisą girdėsis du skirtingi garso
signalai.
Kadangi budėjimo funkcija automatiškai
išjungia prietaisą po kelių minučių
siekiant sumažinti energijos sąnaudas,
jums gali tekti vėl įjungti prietaisą.
Išsamesnės informacijos rasite skyriaus
„Kasdienis naudojimas“ paragrafe
„Budėjimo funkcija“.
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6. PROGRAMOS
6.1 Programų lentelė

Programa
Numatytoji
temperatūra
Temperatūros
intervalas

Palygina‐
masis
gręžimo
greitis
Gręžimo
greičio in‐
tervalas
(aps./
min.)

Di‐
džiau‐
sias

skalbi‐
nių

kiekis

Programos aprašas
(Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)

Cottons 
40 °C
90 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

6 kg Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai ir la‐
bai sutepti.

Cottons Eco1)

40 °C
60–40 °C

1000 aps./
min.
(1000–
400)

6 kg Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė. Vi‐
dutiniškai sutepti skalbiniai. Energijos sąnau‐
dos sumažėja ir pailgėja skalbimo programos
trukmė; taip garantuojami geri skalbimo rezul‐
tatai.

Synthetics 
40 °C
60 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

2,5 kg Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai.
Vidutiniškai sutepti skalbiniai.

Delicates 
30 °C
40 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

2,5 kg Plonų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės
ir mišrių audinių skalbiniai, kuriuos reikia
skalbti švelniau. Vidutiniškai sutepti skalbi‐
niai.

Rapid 14min

30 °C

800 aps./
min.
(800–400)

1,5 kg Sintetinių ir mišrių audinių skalbiniai. Mažai
sutepti skalbiniai ir gaminiai, kuriuos reikia at‐
naujinti.

Rinse 1000 aps./
min.
(1000–
400)

6 kg Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai plonus
audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo pro‐
grama. Numatytasis gręžimo greitis yra nau‐
dojamas medvilnės programoms. Sumažinkite
gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį.
Jeigu reikia, nustatykite parinktį Papildomas
skalavimas skalavimams pridėti. Esant ma‐
žam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švel‐
niai ir gręžia trumpai.

Spin/Drain 1000 aps./
min.
(1000–
400)

6 kg Skalbiniams išgręžti ir vandeniui iš būgno iš‐
leisti. Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai
plonus audinius.

www.electrolux.com38



Programa
Numatytoji
temperatūra
Temperatūros
intervalas

Palygina‐
masis
gręžimo
greitis
Gręžimo
greičio in‐
tervalas
(aps./
min.)

Di‐
džiau‐
sias

skalbi‐
nių

kiekis

Programos aprašas
(Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)

Anti-allergy 
60 °C

1000 aps./
min.
(1000–
400)

6 kg Balti medvilniniai skalbiniai. Šia programa
dėl skalbimo fazės, kurioje kelias minutes pa‐
laikoma aukštesnė nei 60 °C temperatūra, pa‐
šalinami mikroorganizmai. Tai padeda iš skal‐
binių pašalinti bakterijas, mikroorganizmus ir
daleles. Papildoma skalavimo fazė užtikrina
tinkamą ploviklio likučių ir žiedadulkių / aler‐
genų pašalinimą. Todėl šis skalbimo būdas
yra veiksmingesnis.

Baby 
40 °C
40 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

1 kg Švelnus ciklas, tinkantis kūdikių drabužiams
skalbti. Daug vandens ir švelnus būgno judėji‐
mas skalbimo fazės metu apsaugo spalvas ir
plaušelius.

Silk 
30 °C

800 aps./
min.
(800–400)

1 kg Speciali programa šilkiniams ir mišrių sinte‐
tinių audinių gaminiams skalbti.

Wool 
40 °C
40 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

1 kg Skalbyklėje plaunami vilnoniai, rankomis
plaunami vilnoniai ir kitų audinių skalbiniai
su priežiūros simboliu „skalbti rankomis“2).

Sport
30 °C
40 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

2,5 kg Mišrių audinių sportiniai drabužiai. Mažai
sutepti skalbiniai arba gaminiai, kuriuos reikia
atnaujinti.
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Programa
Numatytoji
temperatūra
Temperatūros
intervalas

Palygina‐
masis
gręžimo
greitis
Gręžimo
greičio in‐
tervalas
(aps./
min.)

Di‐
džiau‐
sias

skalbi‐
nių

kiekis

Programos aprašas
(Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)

Outdoor 
30 °C
40 °C – šaltas

1000 aps./
min.
(1000–
400)

2 kg3)

1 kg4)
Nenaudokite audinių minkštiklio ir
patikrinkite, ar ploviklio dalytuve
nėra audinių minkštiklio likučių.

Sintetiniai sporto drabužiai. Ši programa yra
skirta švelniam šiuolaikiškų lauko sportinių
drabužių skalbimui ir ji taip pat tinka drabužių,
skirtų sporto klubui, dviračių sportui ar bėgioji‐
mui ir panašių drabužių skalbimui. Rekomen‐
duojamas skalbinių kiekis – 2 kg.
Vandeniui atsparūs, vandeniui atsparūs ir
orui pralaidūs audiniai bei vandeniui ne‐
pralaidūs audiniai. Šią programą taip pat ga‐
lima naudoti kaip vandens nepralaidumo atkū‐
rimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su
hidrofobine danga apdoroti. Norėdami atlikti
vandens nepralaidumo atkūrimo ciklą, atlikite
šiuos veiksmus:
• Pripilkite skalbiklio į skyrelį .
• Įpilkite specialios audinių nepralaidumo

vandeniui atkūrimo priemonės į stalčiaus
audinių minkštiklio skyrelį .

• Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg.
Norėdami pagerinti vandens ne‐
pralaidumo savybes atkuriančios
priemonės poveikį, džiovinkite
skalbinius džiovyklėje, nustatę
Outdoor džiovinimo programą
(jeigu ji yra ir jeigu pagal drabužių
priežiūros etiketę galima džiovinti
džiovyklėje).
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Programa
Numatytoji
temperatūra
Temperatūros
intervalas

Palygina‐
masis
gręžimo
greitis
Gręžimo
greičio in‐
tervalas
(aps./
min.)

Di‐
džiau‐
sias

skalbi‐
nių

kiekis

Programos aprašas
(Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)

Denim 
30 °C
40 °C – šaltas

800 aps./
min.
(1000–
400)

3 kg Speciali programa denimo drabužiams su
švelnia skalbimo faze, kad kuo mažiau iš‐
bluktų spalva ir atsirastų žymių. Rekomen‐
duojama skalbti mažesnį skalbinių kiekį dėl
geresnės priežiūros.

1) Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų žen‐
klinimui. Pagal reglamentą 1061/2010 šios programos yra atitinkamai standartinė 60 °C
medvilnės programa ir standartinė 40 °C medvilnės programa. Tai veiksmingiausios progra‐
mos energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu, skalbiant vidutiniškai suteptus medvilninius
skalbinius.

Skalbimo fazės metu vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos pasirink‐
tos programos temperatūros.

2) Šio ciklo metu būgnas lėtai sukasi ir taip užtikrinamas švelnus skalbimas. Gali atrodyti,
kad būgnas nesisuka arba netinkamai sukasi, bet tai normalu veikiant šiai programai.
3) Skalbimo programa.
4) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidžių drabužių gaivinimo fazė.

Programų parinkčių suderinamumas
Programa

Cottons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Cottons Eco
■ ■ ■  ■ ■ ■ ■

Synthetics ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Delicates ■ ■ ■ ■ ■  ■  

Rapid 14min ■ ■ ■    ■  

Rinse ■ ■ ■  ■  ■  

Spin/Drain ■ ■     ■  

Anti-allergy ■ ■ ■  ■ ■ ■  

Baby ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Silk ■ ■     ■  
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Programa

Wool  ■ ■ ■    ■  

Sport ■ ■ ■  ■ ■ ■  

Outdoor ■ ■ ■  ■  ■  

Denim ■ ■ ■ ■ ■  ■  

6.2 Woolmark Apparel Care – mėlynas

Bendrovė „The Woolmark Company“ pa‐
tvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo cik‐
lą gaminiams, kurių sudėtyje yra vilnos ir
kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“,
su sąlyga, kad tie gaminiai yra skalbiami
pagal šios skalbyklės gamintojo pateiktus
nurodymus. Laikykitės gaminio priežiūros
etiketėje pateiktų nurodymų dėl džiovinimo
ir kitų skalbimo instrukcijų. M1145
„Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra
sertifikavimo ženklas.

7. NUOSTATOS
7.1 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 programai
pasibaigus, vienu metu lieskite ir
maždaug 2 sekundes palaikykite
mygtukus  ir . Ekrane rodoma
On/Off

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

7.2 Apsaugos nuo vaikų
užraktas
Naudodami šią parinktį, galite apsaugoti
prietaisą, kad vaikai nežaistų valdymo
skydeliu.
• Norėdami įjungti / išjungti šią

parinktį, palaikykite nuspaudę
mygtuką, kol ekrane įsijungs / užges

 .
Prietaise ši parinktis bus numatytoji ir jį
išjungus.
Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija gali
būti negalima kelias sekundes nuo
prietaiso įjungimo.

7.3 Pastovi Papildomas
skalavimas 
Ši parinktis leidžia jums nuolat naudoti
papildomą skalavimą su kiekviena naujai
nustatyta programa.
• Norėdami įjungti / išjungti šią

parinktį, palaikykite nuspaudę
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mygtuką , kol įsijungs / užges
atitinkamas indikatorius  .

8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1. Patikrinkite, ar yra elektros

maitinimas ir atsuktas vandens
čiaupas.

2. Į skyrelį, pažymėtą , įpilkite
nedidelį kiekį skalbimo priemonės.

3. 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. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

9.1 Prietaiso įjungimas
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į

elektros lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą,

paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti.
Girdimas trumpas signalas.

9.2 Skalbinių dėjimas
1. Atidarykite prietaiso dangtį.
2. Paspauskite mygtuką A.

A

Būgnas automatiškai atidaromas.
3. Po vieną skalbinius sudėkite į būgną.
4. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą,

juos pakratykite.
Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
5. Uždarykite būgną ir dangtį.

DĖMESIO
Prieš uždarydami prietaiso
dangtį, būtinai tinkamai
uždarykite būgną.

9.3 Skalbimo priemonės
skyreliai. Skalbimo priemonių ir
priedų naudojimas
1. Atmatuokite skalbyklei skirtos
skalbimo priemonės ir audinių
minkštiklio.
2. Pilkite skalbimo priemonės ir audinių
minkštiklio į atitinkamus skyrius.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
skalbimo priemonių
pakuočių.
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Skalbimo priemonės skyrelis
pirminio skalbimo fazei.

Skalbimo priemonės skyrelis
skalbimo fazei.

Skystųjų skalbimo priedų (au‐
dinių minkštiklio ar standiklio)
skyrelis.
Žyma M  nurodo maksimalų
skystų priedų kiekį.

Kai naudojate skystas
skalbimo priemones, pilkite
jas į dozavimo rutulį (tiekia
skalbimo priemonės
gamintojas). Dėkite
dozavimo rutulį į skalbyklės
būgną, ant drabužių.

9.4 Programos nustatymas
1. Pasukite programų pasirinkimo

ratuką, kad pasirinktumėte norimą
skalbimo programą.

Mirksi šio mygtuko Paleidimas /
pristabdymas indikatorius.
Ekrane rodoma orientacinė programos
trukmė.
2. Norėdami pakeisti temperatūros ir

(arba) gręžimo greičio nuostatą,
palieskite atitinkamus mygtukus.

3. Jeigu norite, nustatykite vieną arba
daugiau parinkčių, palietę
atitinkamus mygtukus.

Jeigu pasirinkimas 
negalimas, skambės garso
signalas.

9.5 Programos paleidimas
Programą paleiskite palietę mygtuką
Paleidimas / pristabdymas . Kai
mygtuko indikatorius išjungtas ir nemirksi
(pvz., programos ratukas netinkamoje
padėtyje), programos paleisti negalima.
Atitinkamas indikatorius nustoja mirksėti
ir pradeda šviesti nepertraukiamai.
Programai pasileidus, dangtis
užrakinamas. Ekrane rodomas
indikatorius .

Vandens išleidimo siurblys
trumpai veikia, prieš
prietaisą pripildant vandeniu.

9.6 Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
1. Lieskite mygtuką Atidėtas paleidimas,
kol ekrane bus rodomas norimas atidėto
paleidimo laikas. Įsižiebia atitinkamas
indikatorius.
2. Palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas . Prietaiso dangtis
užrakinamas ir paleidžiama atidėto
paleidimo atgalinė laiko atskaita. Ekrane
rodomas indikatorius .
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa pradedama automatiškai.

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

.
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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 .

9.7 SensiCare System skalbinių
kiekio nustatymas
Palietus mygtuką Paleidimas /
pristabdymas :
1. SensiCare System pradeda

nustatinėti skalbinių svorį ir skaičiuoti
tikrą programos trukmę. Šios fazės
metu mirksi du taškai, atskiriantys
valandas nuo minučių

2. Maždaug po 15–20 minučių rodoma
nauja ciklo trukmė.
Prietaisas automatiškai pakoreguoja
programos trukmę pagal skalbinių
kiekį, kad būtų gauti puikūs skalbimo
rezultatai per minimalią trukmę.

9.8 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.

9.9 Veikiančios programos
atšaukimas
1. Norėdami atšaukti programą ir

išjungti prietaisą, paspauskite
mygtuką Įjungti / išjungti.

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

Jeigu funkcija „SensiCare
System“ atlikta ir jau
pradėtas vandens
pripildymas, nauja programa
paleidžiama nekartojant
funkcijos „SensiCare
System“. Vanduo ir
skalbimo priemonė
neišleidžiami, kad būtų
išvengta švaistymo.

Taip pat galima atšaukti ir kitu būdu:
1. Pasukite pasirinkimo rankenėlę ties
padėtimi „Atkūrimas“ .
2. Palaukite 1 sekundę. Ekrane rodoma

.
Dabar galite nustatyti naują skalbimo
programą.

9.10 Programos pabaiga
Programai pasibaigus, prietaisas
išjungiamas automatiškai. Girdimi garso
signalai (jeigu jie įjungti). Ekrane rodoma

Užgęsta mygtuko Paleidimas /
pristabdymas  indikatorius.
Dangtis atrakinamas 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 ankstesnės
programos pabaiga.
Norėdami nustatyti naują
ciklą, pasukite programų
pasirinkimo ratuką.

2. Išimkite skalbinius iš prietaiso.
3. Patikrinkite, ar būgnas yra tuščias.
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4. Palikite dangtį ir skalbiklio dalytuvą
pravirą, kad nesusidarytų pelėsių ir
nemalonių kvapų.

5. Užsukite vandens čiaupą.

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

• Laiko srityje rodoma , o ekrane
rodomas užrakintas dangtis .

• Būgnas vis dar reguliariai pasukamas,
kad skalbiniai nesusiglamžytų.

• Dangtis lieka užrakintas.
• Norėdami atidaryti dangtį, privalote

išleisti vandenį:
1. Jeigu reikia, palieskite mygtuką

Gręžimas, kad sumažintumėte
prietaiso rekomenduojamą gręžimo
greitį.

2. Paspauskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas:
• Jeigu nustatėte Skalavimo

sulaikymas , prietaisas
išleidžia vandenį ir gręžia.

• Jeigu nustatėte Naktinis ,
prietaisas tik išleidžia vandenį

Parinkties indikatorius Skalavimo
sulaikymas  ir Naktinis  išnyksta.

3. Programai pasibaigus ir užrakinto
dangčio indikatoriui  užgesus,
galite atidaryti dangtį.

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

9.12 Budėjimo parinktis
Budėjimo funkcija automatiškai išjungia
prietaisą, kad sumažėtų energijos
sąnaudos, kai:
• nenaudojate prietaiso 5 minutes.

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 paskutinės programos
pabaiga.
Norėdami nustatyti naują ciklą,
pasukite programų pasirinkimo ratuką.

Jeigu ratukas pasukamas į padėtį
„Atkūrimas“ , prietaisas automatiškai
išsijungia po 30 sekundžių.

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

10. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

10.1 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.

• 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.

www.electrolux.com46



• 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.

• Stenkitės neskalbti gaminių su ilgais
gyvūnų plaukais arba prastos kokybės
drabužių, kurie labai pūkuojasi, nes tai
gali užkimšti kanalizaciją ir todėl gali
prisireikti aptarnaujančio personalo
pagalbos.

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

• Ištuštinkite kišenes ir skalbinius
išlankstykite.

10.2 Sunkiai įveikiamos dėmės
Kai kurių dėmių vien vandeniu ir
skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.
Rekomenduojame prieš dedant
skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti
šias dėmes.
Galima naudoti specialius dėmių
valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir
audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

10.3 Skalbimo ir kitos
priemonės
• Naudokite tik specialiai skalbyklėms

skirtas skalbimo ir kitas priemones:
– skalbiamaisiais milteliais, skirtais

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.

• Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
• Tausodami gamtą, naudokite tik

rekomenduojamą kiekį skalbimo
priemonės.

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

• Naudokite rekomenduojamus
skalbiklius, atsižvelgdami į audinių
rūšį ir spalvą, programos temperatūrą
ir nešvarumo lygį.

10.4 Ekologiniai patarimai
• Nesmarkiai suteptus skalbinius

skalbkite pasirinkę programą be
pirminio skalbimo fukcijos.

• Paleiskite skalbimo programą tik
tuomet, kai surinksite maksimalų
leistiną skalbinių kiekį.

• Jeigu norite apdoroti dėmes, galite
naudoti dėmių šalinimo priemonę, kai
nustatote žemos temperatūros
programą.

• Patikrinkite savo namų vandens
tiekimo sistemos vandens kietumą,
kad atitinkamai naudotumėte reikiamą
skalbimo priemonių kiekį. Žr.
„Vandens kietumas“.

10.5 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.
Norėdami sužinoti savo vietovės
vandens kietumą, susisiekite su vietos
vandentiekio tarnyba.
Naudokite tinkamą vandens minkštiklio
kiekį. Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant šios
priemonės pakuotės.
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11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

Šis prietaisas skirtas tik
įprastam buitiniam
naudojimui.

Atidžiai perskaitykite skyrių,
kad galėtumėte suteikti
geriausią techninę priežiūrą.

11.1 Valymas iš išorės
Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu
vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus
paviršius.

DĖMESIO
Valymui nenaudokite
alkoholio, tirpiklių arba
cheminių priemonių.

DĖMESIO
Nevalykite metalinių paviršių
chloro pagrindo plovikliu.

11.2 Kalkių nuosėdų šalinimas
Jeigu jūsų vietovėje vanduo
yra didelio arba vidutinio
kietumo, rekomenduojame
naudoti skalbyklėms skirtą
kalkių šalinimo priemonę.

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.

11.3 Techninis skalbyklės
plovimas
Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos
temperatūros programų naudojimo gali

susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų,
likti pūkų, būgno viduje pradėti augti
bakterijos. Dėl to gali atsirasti blogas
kvapas ir pelėsis. Norėdami pašalinti šias
nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų,
reguliariai atlikite techninės priežiūros
skalbimo ciklą (bent kartą per mėnesį):

Žr. skyrių „Būgno valymas“.

11.4 Būgno valymas
Reguliariai tikrinkite būgną, kad
nesusidarytų rūdžių.
Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui
valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.

Kruopštus valymas:

• Išimkite visus skalbinius iš būgno.
• Vykdykite Cottons  programą

aukščiausia temperatūra. Į tuščią
būgną įdėkite nedidelį kiekį
skalbiamųjų miltelių, kad
išplautumėte likučius.

11.5 Dangčio sandariklis
Reguliariai tikrinkite sandariklį. Valykite jį,
kai reikia, naudodami kreminę valymo
priemonę su amoniaku, nebraižydami
sandariklio paviršiaus.

Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant
šios priemonės pakuotės.
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11.6 Skalbiklio dalytuvo valymas
1. 2.

3.  

11.7 Vandens įleidimo žarnos ir sklendės filtro valymas
1.

1

2

3

2.
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3. 4.

90
O

90
O

11.8 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 elektros 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.

ĮSPĖJIMAS!
Jeigu vėl norėsite naudoti
prietaisą, įsitikinkite, kad
aplinkos temperatūra būtų
aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už
žalą, padarytą dėl žemos
temperatūros.

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

12.1 Įžanga
Prietaisas nepasileidžia arba sustoja veikiant.
Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lentelę). Jeigu problema
kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Esant didelėms problemoms, girdimas garso signalas, ekrane rodomas
įspėjamasis kodas ir gali nuolat mirksėti mygtukas Paleidimas / pristabdymas :

•  – Nestabilus elektros tiekimas. Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.
•  – Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų. Išjunkite ir vėl įjunkite.

Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Jeigu vėl
rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
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•  – Į prietaisą tinkamai nepatenka vanduo. Po atitinkamos patikros vėl
paleiskite prietaisą paspaudę mygtuką Paleidimas / pristabdymas ; prietaisas
mėgina tęsti ciklą. Jeigu klaida kartojasi, vėl bus rodomas įspėjamasis kodas.

•  – Iš prietaiso neišleidžiamas vanduo.
•  – Prietaiso dangtis atidarytas arba netinkamai uždarytas. Patikrinkite dangtį!

12.2 Galimi gedimai

Triktis Galimas sprendimas

Programa nepasilei‐
džia.

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

• Patikrinkite, ar prietaiso dangtis ir būgno durelės uždary‐
ti.

• Įsitikinkite, kad nepažeistas saugiklis saugiklių dėžėje.
• Įsitikinkite, kad buvo paliestas Paleidimas / pristabdy‐

mas .
• Jeigu nustatyta atidėto paleidimo funkcija, atšaukite šią

nuostatą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko
atskaita.

• Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji
įjungta.

• Patikrinkite rankenėlės padėtį ant pasirinktos progra‐
mos.

Į prietaisą tinkamai ne‐
patenka vanduo.

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

gis. Norėdami gauti šią informaciją, kreipkitės į vietos
vandentiekio įmonę.

• Patikrinkite, ar vandens čiaupas neužsikimšęs.
• Šią problemą galėjo sukelti įleidimo žarnos filtras arba

užsikimšęs išleidimo kontūras. Kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.

• Patikrinkite, ar neužsikimšę įleidimo žarnos ir sklendės
filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prietaisas pripildomas
vandens, bet jis tuoj pat
išleidžiamas

• Įsitikinkite, kad vandens išleidimo žarna yra tinkamoje
padėtyje. Galbūt per žemai įrengta žarna. Žr. skyrių
„Įrengimo instrukcija“.
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Triktis Galimas sprendimas

Iš prietaiso neišleidžia‐
mas vanduo.

• Patikrinkite, ar neužsikimšęs čiaupo kamštis.
• Patikrinkite, ar nesusiraizgiusi ir nesulenkta vandens iš‐

leidimo žarna.
• Šią problemą galėjo sukelti užsikimšęs vandens išleidi‐

mo kontūras. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.

• Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žar‐
na.

• Nustatykite vandens išleidimo programą, jeigu buvote
pasirinkę programą be vandens išleidimo fazės.

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

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

• Pasirinkite gręžimo programą.
• Šią problemą galėjo sukelti užsikimšęs vandens išleidi‐

mo kontūras. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.

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

Ant grindų yra vandens.

• Įsitikinkite, kad vandens žarnų jungtys yra tinkamai už‐
veržtos, jog vanduo negalėtų pratekėti.

• Patikrinkite, ar nepažeistos vandens įleidimo ir vandens
išleidimo žarnos.

• Būtinai naudokite tinkamas skalbimo priemones bei tin‐
kamą jų kiekį.

Nepavyksta atidaryti
prietaiso dangčio.

• Įsitikinkite, kad buvo pasirinkta skalbimo programa, kuri
baigiama paliekant vandenį būgne.

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

arba gręžimo programą.
• Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą.
• Problema galėjo atsirasti dėl prietaiso gedimo. Kreipki‐

tės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą

Prietaisas kelia neįpras‐
tą triukšmą ir vibruoja.

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

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

• Pridėkite į būgną daugiau skalbinių. Galbūt pridėjote per
mažai skalbinių.

Vykdant programą pro‐
gramos trukmė pailgėja
arba sutrumpėja.

• Funkcija SensiCare System gali koreguoti programos
trukmę pagal skalbinių rūšį ir kiekį. Žr. skyriaus „Kasdie‐
nis naudojimas“ paragrafą „SensiCare System skalbinių
kiekio nustatymas“.
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Triktis Galimas sprendimas

Nepatenkinami skalbi‐
mo rezultatai.

• Naudokite daugiau skalbimo priemonės arba kitą skalbi‐
mo priemonę.

• Prieš skalbdami skalbinius, specialiomis dėmių valymo
priemonėmis pašalinkite sunkiai įveikiamas dėmes.

• Įsitikinkite, kad nustatėte tinkamą temperatūrą.
• Sumažinkite skalbinių kiekį.

Skalbimo ciklo metu
būgne per daug putų.

• Sumažinkite skalbimo priemonės kiekį.

Patikrinę įjunkite prietaisą. Programa tęsiama nuo pertraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą. Jeigu problema
tęsiasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

13. SĄNAUDOS

Nurodytos vertės gautos laboratorinėmis sąlygomis pagal atitinkamus
standartus. Duomenys priklauso nuo įvairių priežasčių: skalbinių kiekio
bei rūšies ir aplinkos oro temperatūros. Vandens slėgis, elektros tinklo
įtampa ir įleidžiamo vandens temperatūra taip pat gali turėti poveikio
skalbimo programos trukmei.

Siekiant pagerinti šio gaminio kokybę, techniniai duomenys gali būti kei‐
čiami be išankstinio įspėjimo.

Programos Skalbi‐
nių kie‐
kis (kg)

Energijos
sąnau‐
dos
(kWh)

Vandens
sąnau‐
dos (li‐
trais)

Apytikslė
progra‐
mos truk‐
mė (mi‐
nutėmis)

Likusi
drėgmė
(%)1)

Cottons 60 °C 6 1,10 56 180 60

Cottons 40 °C 6 0,65 54 150 60

Synthetics 40 °C 2,5 0,45 46 105 37

Delicates 40 °C 2,5 0,55 46 90 37

Wool 30 °C 1 0,35 50 65 32

Standartinės medvilnės programos
Standartinė 60 °C medvilnė

6 0,80 43 247 60

Standartinė 60 °C medvilnė
3 0,54 33 185 60

LIETUVIŲ 53



Programos Skalbi‐
nių kie‐
kis (kg)

Energijos
sąnau‐
dos
(kWh)

Vandens
sąnau‐
dos (li‐
trais)

Apytikslė
progra‐
mos truk‐
mė (mi‐
nutėmis)

Likusi
drėgmė
(%)1)

Standartinė 40 °C medvilnė
3 0,49 34 179 60

1) Gręžimo fazės pabaigoje.

Išjungimo režimas (W) Įjungimo režimas (W)
0.48 0.48

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

14. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmuo Plotis / aukštis / gylis /

bendras gylis
400 mm/ 890 mm / 600 mm / 600
mm

Elektros prijungimas Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis

230 V
2 200 W
10 A
50 Hz

Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės pateki‐
mo lygį užtikrina apsauginis dangtis, išskyrus
tuos atvejus, kai žemos įtampos įranga yra ne‐
apsaugota nuo drėgmės

IPX4

Tiekiamo vandens slė‐
gis

Minimalus
Maksimalus

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

Vandens įvadas 1) Šaltas vanduo

Didžiausias skalbinių
kiekis

Medvilnė 6 kg

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++

Gręžimo greitis Didžiausias gręžimo
greitis

951 aps./min.

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4'' .

15. TRUMPASIS VADOVAS
15.1 Kasdienis naudojimas
Įjunkite maitinimo laido kištuką į elektros
lizdą.
Atsukite vandens čiaupą.

Sudėkite skalbinius.
Įpilkite skalbimo priemonės ir kitų
apdorojimo medžiagų į tinkamą skalbimo
priemonės dalytuvo skyrelį.
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1 2

1 2

3

1. Paspauskite mygtuką Įjungti /
išjungti, kad įjungtumėte prietaisą.
Pasukite programų pasirinkimo
ratuką, kad nustatytumėte norimą
programą.

2. Atitinkamais jutikliniais mygtukais
nustatykite norimas parinktis (1).
Norėdami paleisti programą,

palieskite mygtuką Paleidimas /
pristabdymas  (2).

3. Prietaisas pasileidžia.
Programai pasibaigus išimkite skalbinius.
Paspauskite mygtuką Įjungti / išjungti,
kad išjungtumėte prietaisą.

15.2 Programos

Programos Skalbinių
kiekis Gaminio aprašas

Cottons 6 kg Balta ir spalvota medvilnė.

Cottons Eco
6 kg

Balta ir spalvota medvilnė. Standartinės
programos, naudojamos vertinant sąnau‐
das energijos sąnaudų ženklinimui.

Synthetics 2,5 kg Sintetiniai arba mišrių audinių skalbiniai.

Delicates 2,5 kg Plonų audinių, pavyzdžiui, akrilo, viskozės,
poliesterio skalbiniai.

Rapid 14min 1,5 kg
Sintetika ir mišrūs audiniai. Mažai sutepti
skalbiniai ir drabužiai, kuriuos reikia atnau‐
jinti.

Rinse 6 kg Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai plonus
audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.

Spin/Drain 6 kg
Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai plonus
audinius. Gręžimo ir vandens išleidimo pro‐
grama.

Anti-allergy 6 kg Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa
padeda pašalinti bakterijas.

Baby 1 kg Švelnus ciklas, tinkantis kūdikių drabu‐
žiams skalbti.

Silk 1 kg Speciali programa šilkiniams ir mišrių sinte‐
tinių audinių gaminiams skalbti.
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Programos Skalbinių
kiekis Gaminio aprašas

Wool
1 kg

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

Sport 2,5 kg Sportiniai drabužiai.

Outdoor
2 kg1)

1 kg2) Šiuolaikiški lauko sportiniai drabužiai.

Denim 3 kg Denimo drabužiai.
1) Skalbimo programa.
2) Skalbimo programa ir vandeniui nepralaidžių drabužių gaivinimo fazė.

16. INFORMACIJOS APIE GAMINĮ LAPAS PAGAL ES
REGLAMENTĄ 1369/2017

Informacijos apie gaminį lapas

Prekės ženklas ELECTROLUX

Modelis EW6T5061, PNC913118521

Vardinis pajėgumas, kg 6

Energijos vartojimo efektyvumo klasė A+++

Suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus), nus‐
tatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa arba
dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis
medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis, ir pagal apara‐
to, veikiančio mažos galios režimais, suvartotą energi‐
jos kiekį. Tikrasis suvartojamos energijos kiekis pri‐
klausys nuo aparato naudojimo pobūdžio.

150

Suvartojamos energijos kiekis naudojant standartinę
medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta visa
įkrova (kWh)

0,80

Suvartojamos energijos kiekis naudojant standartinę
medvilnės 60 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė
įkrova (kWh)

0,54

Suvartojamos energijos kiekis naudojant standartinę
medvilnės 40 °C programą, kai į skalbyklę įdėta dalinė
įkrova (kWh)

0,49

Išjungties režimo vartojamoji galia (W) 0,48

Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) 0,48
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Suvartojamo vandens kiekis (litrai (-ų) per metus),
nustatytas per 220 įprastų skalbimo ciklų, kai visa ar‐
ba dalinė įkrova skalbiama naudojantis standartinėmis
medvilnės 60 °C ir 40 °C programomis. Tikrasis suvar‐
tojamo vandens kiekis priklausys nuo aparato naudoji‐
mo pobūdžio.

9490

Gręžimo efektyvumo klasė pagal klasių seką nuo G
(žemiausia efektyvumo klasė) iki A (aukščiausia efek‐
tyvumo klasė)

C

Didžiausias centrifugos sūkių skaičius (aps./min) 951

Liekamasis drėgnis (%) 60

Standartinė medvilnės 60 °C programa ir standartinė
medvilnės 40 °C programa – tai standartinės skalbimo
programos, su kuriomis susijusi etiketėje ir vardinių
parametrų lentelėje pateikta informacija, kad šios pro‐
gramos tinkamos įprasto nešvarumo medvilnės skalbi‐
niams skalbti ir yra efektyviausios programos pagal
bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį.

-

Standartinės medvilnės 60 °C programos, kai į skal‐
byklę įdėta visa įkrova, trukmė (min) 247

Standartinės medvilnės 60 °C programos, kai į skal‐
byklę įdėta dalinė įkrova, trukmė (min) 185

Standartinės medvilnės 40 °C programos, kai įdėta
dalinė įkrova, trukmė (min) 179

Baigtos programos režimo trukmė (min) 5

Akustinis triukšmas (dB(A) skalbiant 57

Akustinis triukšmas dB(A) gręžiant 75

Įmontuojamasis prietaisas T/N Ne

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

17. 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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