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Šis prietaisas ženklinamas perbraukto atliekų konteinerio ženklu pagal Europos direkty-
vą Nr. 2002/96 ir Lenkijos panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų įstatymą.
Toks ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikotarpiui, prietaiso negalima 
išmesti su kitomis buities atliekomis. Vartotojas privalo tokį prietaisą atiduoti panaudotų 
elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkėjams. Surinkėjai, taip pat vietos surinkimo 
taškai, parduotuvės ir įmonės sudaro tinklą, kur galima atiduoti tokią įrangą. Tinkamai 
elgiantis su panaudota elektrine ir elektronine įranga padedama išvengti kenksmingų 
padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl įrangoje esančių pavojingų medžiagų, netinka-

mo įrangos laikymo ir perdirbimo.
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PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gerbiamas vartotojau,

Nuo šiol skalbti pasidarys paprasčiau nei kada nors. Skalbyklė „Amica” – paprasto naudojimo 
ir puikaus veiksmingumo derinys. Perskaičius šią instrukciją skalbyklės naudojimas nekels 
jokių problemų.
Gamykloje pagaminta skalbyklė prieš supakuojant buvo atidžiai patikrinta saugos ir veikimo 
požiūriu patikros stenduose. Po tokios patikros skalbyklėje gali būti drėgmės ar vandens 
likučių.
Prieš jungdami prietaisą prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Laikantis instruk-
cijoje pateikiamų nurodymų, išvengsite netinkamo naudojimo atvejų.
Instrukciją būtina išsaugoti ir laikyti taip, kad visada būtų po ranka.
Būtina kruopščiai laikytis naudojimo instrukcijos nurodymų, kad išvengtumėte nelaimingų 
atsitikimų.

Dėmesio!
Skalbyklė skirta naudoti tik buityje tekstilei ir drabužiams skalbti mechaniniu būdu.

Prieš įjungiant skalbyklę į tinklo lizdą būtina nuimti transportavimo apsaugas ir pa-
statyti ją lygiai.
Gamintojas pasilieka teisę daryti prietaiso veikimo neįtakojančius pakeitimus.

Naudojimas
l Skalbyklę naudoti tik susipažinus su šia instrukcija.
l Niekada nenaudoti skalbyklės lauke ar patalpose, kuriose gali būti neigiama 
temperatūra.
l Vaikai ir asmenys, nesusipažinę su instrukcija, neturėtų naudoti skalbyklės.

Dėmesio! Žemesnė nei 0°C temperatūra gali sugadinti skalbyklę!
Jeigu skalbyklė laikoma ar vežama esant neigiamai temperatūrai, skalbyklę galima naudoti 
tik 8 valandas palaikius ją teigiamoje temperatūroje.

              Gamintojo deklaracija
Gamintojas deklaruoja, kad šis gaminys atitinka pagrindinius toliau išvardytų Europos 
direktyvų reikalavimus:
 Žemosios įtampos direktyvos Nr. 2006/95/EB,
 elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2004/108/EB,
 ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB,
todėl gaminys ženklinamas        ženklu ir jam išduota atitikties deklaracija, pateikiama 
rinkos priežiūros įstaigoms.
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Naudoti tik skalbiklius ir priedus, skirtus automatinėms skalbyklėms, ypač 
kai skalbiama rankšluosčių programa 95 °C.
Skalbiant negalima naudoti jokių priemonių su tirpikliais, kadangi kai kurios 
skalbyklės dalys gali būti pažeistos arba gali išsiskirti nuodingų dujų. Taip 
pat yra pavojus, kad gali užsidegti ir sprogti.

Saugoti, kad į prietaiso vidų nepatektų nepageidaujamų daiktų. Būtinai 
išimti daiktus iš drabužių kišenių, užsegti sagas ir užtraukti užtrauktukus. 
Mažus, laisvus daiktus dėti į skalbinių krepšį ar pagalvės užvalkalą, nes 
gali jie sugesti arba pažeisti būgną ir vidaus rezervuarą. Neviršyti reko-
menduojamo į skalbyklės būgną krauti skalbinių kiekio.

SAUGOS NURODYMAI

l Skalbikliai

lSkalbinių 
 krovimas

l Valdymo skydas

l Transportavimas

lVardinė
 lentelė

Prieš paruošiant skalbyklę vežti būtina išjungti ją iš elektros tinklo. Vežamą 
skalbyklę būtina apsaugoti (sudėti transportavimo apsaugas). Žr. skyrių 
SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS – 6 p. Skalbyklę vežti pastatytą vertikaliai.

Vardinė lentelė su pagrindiniais skalbyklės duomenimis yra korpuso 
nugaros viršutinėje dalyje.

Saugoti valdymo skydą nuo vandens.

Nedėti išskalbtų drabužių ant skalbyklės!
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Stabilumo patikrinimas
Pastačius skalbyklę būtina patikrinti, ar skalbyklė stabiliai remiasi visomis keturiomis 
kojelėmis.
Tikrinama prispaudus kiekvieną skalbyklės kampą ir patikrinant, ar skalbyklė nejuda. Tik 
tinkamai ir lygiai pastatyta skalbyklė užtikrina, kad skalbyklę bus galima saugiai, ilgą laiką ir 
negendant naudoti.

Dėmesio! Prieš įjungiant palaukti 3 valandas, pastatyti lygiai ir atblokuoti skalby-
klę.

Dėmesio! Nelygiai ir ypač nestabiliai pastatyta skalbyklė gali slankioti ją naudo-
jant.

SAUGOS NURODYMAI

Naudojimo pabaiga
Seną skalbyklę saugumo sumetimais būtina padaryti netinkamą naudoti. Pirmiausia reikia 
ištraukti kištuką iš lizdo, paskiau nupjauti maitinimo laidą. Atiduodant į metalo laužą būtina 
vadovautis vietos atliekų ir šiukšlių tvarkymo taisyklėmis.

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti 
(taip pat ir vaikams), ar neturintiems patirties arba neišmanantiems prietaiso, nebent naudojamasi 
prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugumą, ir laikantis prietaiso naudojimo instrukcijos.

Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai.
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SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS

I. Transportavimo apsaugų šalinimas (apsaugas būtina išsaugoti, jeigu prireiktų, 
pvz., persikraustant).

l Raktu atsukti 4 blokavimo varžtus.
l Iš lizdų išimti guminius ir plastiki-
nius transportavimo laikiklius kartu su 
poveržlėmis ir varžtais.

Prieš įjungiant skalbyklę būtina nuimti apsaugas!

l Angas užaklinti aklėmis, kurios pride-
damos priedų maišelyje.

l Nestatyti skalbyklės ant kilimo!
l Grindų paviršius negali būti įdubęs ar iškilęs!
l Būtina atkreipti dėmesį į grindų paviršiaus formą, kad skalbyklė visu svoriu 
remtųsi į kojeles (o ne į korpusą)!

II. Skalbyklė statymas ir išlyginimas

Pastačius ir išlyginus skalbyklę būtina pati-
krinti, ar ji stovi stabiliai – prispausti kiekvieną 
skalbyklės kampą ir patikrinti, ar ji nejuda!

l Skalbyklę pastatyti ant kieto, lygaus pagrindo.
l Atlaisvinti plastikinę poveržlę (2)

l Užblokuoti padėklais (2)
l Išlyginti pasukant kojeles, veržles (1)
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Išleidimo žarna yra skalbyklės nugaroje. 
Išleidimo žarną reikia apsaugoti taip, 
kad neslankiotų, kai skalbyklė veikia 
(naudoti alkūnę – kaip parodyta toliau). 
Nekišti žarnos į nuotekų vamzdį perne-
lyg giliai!iki 100 cm

nuo 60 cm

III. Vandens prijungimas

IV. Vandens išleidimas

V. Elektros prijungimas

Vandens įleidimo žarna su tarpikliais yra skalbyklės būgne.

l Skalbyklę jungti tik prie tinkamai įrengto elektros lizdo su nuli-
niu kaiščiu!
l Nejungti naudojant ilgintuvą!
l Pažeistą maitinimo laidą turėtų pakeisti įgaliotosios priežiūros 
dirbtuvės.
l Elektros tinkle, prie kurio ketinama prijungti skalbyklę, turi būti 
įrengtas 10 A saugiklis.

SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS

Vandens slėgis nuo 0,03 Mpa (0,3 baro), iki 1 Mpa (10 barų). Skalbyklė jungiama 
prie šalto vandens tinklo.
l Prijungus būtina patikrinti, ar žarna nėra susilanksčiusi,
l Prijungus žarną ir sklendę patikrinti, ar jie yra sandarūs,
l Reguliariai tikrinti vandens įleidimo žarnos būklę.

Naudoti naujas sukom-
plektuotas žarnas, kurios 
pateikiamos su skalbykle.
Naudotų žarnų nereikėtų 
naudoti pakartotinai.

lSkalbyklė prie tinklo (elektros tinklo lizdo) turėtų būti jungiama 
matomoje ir pasiekiamoje vietoje!                                                                                                                                   
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SKALBYKLĖS APRAŠYMAS

Renkantis skalbimo programą būtina žiūrėti drabužių etikečių simbolius.

I. Skalbimas

II. Cheminis valymas

III. Būgninė džiovykla

virinimas 90° C 
temperatūra 

   įprastinis 60 °C    
temperatūra

    įprastinis 40°C  
temperatūra NESKALBTI!

švelnus rankinis

visi tirpikliai    visi, 
   išskyrus TRI

tik 
benzinas

NEVALYTI cheminiu 
būdu!

normalus silpnas stiprus NEDŽIOVINTI!

IV. Lyginimas
1100C 1500C 2000C NELYGINTI!

DRABUŽIŲ ETIKEČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

90

Skalbiklių stalčiukas

Skalbyklės 
būgnas

Siurblio filtro dangtis

Durelių 
rankena

Valdymo skydas
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1. Programuotuvo rankenėlė
2. Indikatorius Pabaiga
3. Indikatorius Paruošta
4. Funkcijos indikatorius pirminis skalbimas
5. Funkcijos indikatorius Išjungti gręžimą
6. Indikatorius Pradėti/pauzė
7. Funkcijos mygtukas pirminis skalbimas
8. Funkcijos mygtukas Išjungti gręžimą
9. Mygtukas Pradėti/pauzė

VALDYMO SKYDO APRAŠYMAS

1. Programuotuvo rankenėlė
Naudotojas gali pasirinkti reikiamą skalbimo programą atsižvelgdamas į skalbinių nešva-
rumą, rūšį ir kiekį, todėl skalbimo rezultatai bus geresni ir veiksmingesni. Jeigu paleidus 
programą rankenėlė pasukama į kitą padėtį (išskyrus       ), anksčiau nustatytos programos 
parametrai nekeičiami.
2. Indikatorius Pabaiga
Dega baigus skalbimo programą.

3. Indikatorius Paruošta
Dega prieš pradedant skalbimo programą.

4. Funkcijos indikatorius pirminis skalbimas
Dega, kai funkcija yra aktyvi.

5. Funkcijos indikatorius Išjungti gręžimą
Dega, kai funkcija yra aktyvi.

6. Indikatorius Pradėti/pauzė
Dega pradėjus skalbimo programą ir mirga sustabdžius skalbimo programą.

1

2

3 97 8

4 5 6
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VALDYMO SKYDO

7 + 9 Užraktas nuo vaikų
Ši funkcija užblokuoja funkcijų mygtukus, kad vaikai nepakeistų parinkčių ar neišjungtų 
skalbyklės. Užraktui nuo vaikų įjungti reikia vienu metu paspausti ir apie 3 sekundes pala-
ikyti mygtukus       (pirminis skalbimas) ir      (Pradėti/pauzė). Šiai funkcijai išjungti būtina 
dar kartą apie 3 sekundes palaikyti tuos pačius mygtukus. Užraktas automatiškai išjungia-
mas baigus skalbti.

Dėmesio: Įjungus užraktą nuo vaikų indikatoriai pirminis skalbimas ir Išjungti gręžimą kelis 
kartus sumirga. Išjungus užraktą kelis kartus sumirga indikatorius Pradėti/Pauzė.

9. Mygtukas Pradėti/pauzė
Mygtukas [Pradėti/Pauzė] skirtas skalbyklei paleisti ir sustabdyti. Jeigu skalbyklė dirba, 
dega diodas PRADĖTI/PAUZĖ. PAUZĖS režimu diodas PRADĖTI/PAUZĖ mirga.

Funkcija Pauzė gali būti naudojama skalbiniams mirkyti.
Paleidus pasirinktą programą reikia palaukti apie 10 minučių, paskiau paspausti mygtuką 
Pradėti/Pauzė. Pasibaigus norimam mirkymo laikui būtina dar kartą paspausti mygtuką 
Pradėti/Pauzė ir skalbyklė tęsia programą. Mirkymas padeda pagerinti skalbimo rezultatus, 
jeigu drabužiai yra stipriai nešvarūs.

7 9

7. Funkcijos mygtukas pirminis skalbimas 
Šią funkciją rodo šalia funkcijos pavadinimo užsidegęs indikatorius. 

Dėmesio: Funkcija pirminis skalbimas galima ne visoms programoms (žr. skalbimo 
programų lentelę).

Funkcija pirminis skalbimas pailgina skalbimo trukmę apie 15–20 min. Šia funkcija prieš 
pagrindinį skalbimą atliekamas papildomas skalbimas (skalbimas šaltu vandeniu progra-
moms: Medvilnė 90, Medvilnė 60 intensyvus, Medvilnė 60, Medvilnė 40; 30 °C skalbimas 
programoms: Sintetika 60 ir Sintetika 40).
Paleidus funkciją Pirminis skalbimas skalbiniai geriau išskalbiami ir nereikia jų prieš tai 
mirkyti. Šią funkciją naudoti ypač patariama skalbiant stipriai nešvarius drabužius.

Dėmesio: Prieš įjungiant funkciją pirminis skalbimas būtina įpilti skalbiklio į skalbiklių 
skyrelį, pažymėtą simboliu 

8. Mygtukas Išjungti gręžimą
Šią funkciją rodo šalia funkcijos pavadinimo užsidegęs indikatorius. Funkcija Išjungti gręži-
mą ypač praverčia skalbiant švelnius audinius. Suaktyvinus šią funkciją skalbyklė negręžia, 
bet trumpą laiką suka būgną nedideliu greičiu.
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II. Skalbimo pabaiga

1. Baigus skalbti dega diodas Pabaiga.
2. Užsukti vandens sklendę.
3. Programuotuvo rankenėlę nustatyti padėtyje 
4. Išjungti skalbyklę iš elektros tinklo.
5. Atidaryti skalbyklės dureles ir išimti skalbinius.

III. Programos atšaukimas ir keitimas
 
Programai nutraukti būtina programuotuvo rankenėlę kelias sekundes nustatyti padėtyje     
Paskiau reikia vėl parinkti norimą skalbimo programą.

NAUDOJIMO APRAŠYMAS

I. Programos parinkimas

1. Programuotuvo rankenėlę nustatyti reikiamos programos padėtyje (žr. lentelę 
tolimesnėje instrukcijos dalyje), dega diodas Paruošta.
2. Programai priderinti prie individualių reikmių galima įjungti papildomas funkcijas.
3. Paspausti mygtuką [Pradėti/Pauzė].
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PROGRAMŲ LENTELĖ

*-standartinės medvilninių audinių skalbimo esant 60 °C ir 40 °C temperatūrai programos.
Tai programos, tinkančios normalaus nešvarumo lygio medvilninių audinių skalbimui. Tai taip pat yra efektyviausios progra-
mos pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą tokio tipo audinių skalbimo metu.
Dėmesio: faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruojamos ciklo temperatūros.

 Naudoti skalbiklį ar minkštiklį, jeigu reikia,
l  Būtinas skalbiklis, be kurio neįmanoma išskalbti.  
x     Negalima naudoti skalbiklio ar minkštiklio.   

Galimos papildo-
mos funkcijos

Išjung-
ti 

gręži-
mą

Pasi-
rinkti-
nai

Pasi-
rinktina

Pasi-
rinktina

Pasi-
rinktina

Pasi-
rinktina

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinktina

Pasi-
rinkti-

na

Pasi-
rinkti-

na

-

-

Pirminis 
skalbi-
mas

Pasirink-
tinai

visada 
aktyvus
Pasirink-

tinai

Pasirink-
tina

-

-

-

Pasirink-
tina

Pasirink-
tina

-

-

-

-

-

-

Didž. 
skalbinių 
kiekis [kg]

5

5

5

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

5

5

-

Didž. gręži-
mo greitis 
[aps./min.]

1000

1000

1000

1000

1000

800

1000

800

800

800

600

600

1000

1000

-

Didž. 
temp. 

°C

90°

60°

60°

40°

40°

30°

20°

60°

40°

     
(šaltas 

vanduo)

30°

30°

-

-

-

Programos pavadi-
nimas

Medvilnė 90

Medvilnė 60 
intensyvus

Medvilnė             *

Medvilnė             *

Eko 40

Ypač trumpas 30

Eko 20

Sintetika 60

Sintetika 40 

Sintetika šaltas

Švelnūs 30

Vilna 30

Skalavimas

Gręžimas

Išsiurbimas
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PROGRAMŲ LENTELĖ

DĖMESIO: Rodomas laikas yra apytikris ir gali skirtis nuo tikrosios skalbimo trukmės priklausomai 
nuo vandens temperatūros ir slėgio, skalbinių kiekio ir pan. Laikas yra automatiškai perskaičiuojamas 
skalbiant, laiko skaičiavimas gali trumpam sustoti ir peršokti.

Nurodymai dėl skalbinių rūšies

Smarkiai ar vidutiniškai nešvarūs medvil-
niniai ir vaikiški apatiniai drabužiai, kuriuos 
reikia virinti.

Paprastai stipriai suteptų medvilninių 
audinių, lovos skalbiniai, stalo skalbiniai, 
apatinis trikotažas, rankšluosčiai, lininis au-
dinys.

Vidutiniškai nešvarūs medvilniniai ar lininiai 
drabužiai.

Silpnai nešvarūs medvilniniai arba lininiai 
drabužiai.

Silpnai nešvarūs, prakaituoti medvilniniai, 
lininiai drabužiai.

Silpnai nešvarūs, prakaituoti medvilniniai 
arba lininiai drabužiai.
Skalbti 20 °C temperatūroje

Vidutiniškai nešvarių švelnių sintetinių ar 
pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių 
drabužių skalbimas.

Silpnai nešvarių švelnių sintetinių ar 
pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių 
drabužių skalbimas.

Silpnai nešvarių švelnių sintetinių ar 
pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių 
drabužių skalbimas (nešildant vandens).

Laibai švelnūs audiniai.

Dėmesio: Neskalbti vilnonių drabužių, kurių 
etiketėse yra ženklas, draudžiantis skalbti 
skalbyklėse.

Programa skirta skalavimui su priedais, 
pvz., antielektrostatiniais, minkštikliais). La-
bai švelnių audinių atveju būtina sumažinti 
apsukas.

Skalbinių gręžimas, pvz.,po rankinio skalbimo.

Vandens išsiurbimas – negręžiant.

Skaičius 
plovimų

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

*

*

Van-
dens 

sunau-
dojimas 

(l)

75

74

45

45

43

40

43,1

45

45

45

56

52

41

*

*

Suvar-
tojamos 

ener-
gijos 
kiekis 
(kWh)

1,96

0,89

0,85

0,82

0,39

0,16

0,17

0,95

0,53

0,12

0,34

0,29

0,04

0,02

0,01

Trukmė
[h:min]

2:35

2:20

3:10

3:00

1:20

0:30

1:42

1:24

1:05

1:12

1:10

1:13

0:28

0:10

0:02

Skalbiklių stalčiukas

Minkšti-
klis

























x

x

x

Pagrindi-
nis skalbi-

mas

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

x

x

x

Pirminis 
skalbi-
mas









x

x

x





x

x

x

x

x

x
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SU NAUDOJIMU SUSIJUSIŲ TRIKČIŲ SPRENDIMAS

l Išjungta
☼    Mirga

Skalbyklės klaidų kodų rodymas

Skalbyklėje veikia įspėjimo sistema, kuri padeda nustatyti pasitaikančių smulkių trikčių 
priežastis. Apie klaidą pranešama ekranėlio diodų indikatoriais [Paruošta, Pradėti/Pauzė]. 
Be to, pranešus apie klaidą skalbyklė sustabdoma.

Įspėjimo kodas – atskirų LED 
signalizatorių būsena

Priežastis Sprendimas

Paruošta Pradėti/ Pauzė

l ☼ Neteisingai 
uždarytos 
durelės

Patikrinti, ar durelės uždarytos; patikrinti, 
ar durelės neprispaudė drabužių.

☼ l Mažas van-
dens slėgis; 
nėra vandens 
skalbyklėje

Atsukti vandens sklendę, patikrinti 
vandens įleidimo žarną ir filtrą, patikrinti 
vandens slėgį.

☼ ☼ Netinkamai 
įleidžiamas 
vanduo

Patikrinti vandens išleidimo žarną ir filtrą.

Kita Bandyti paleisti iš naujo arba kreiptis į 
PRIEŽIŪROS CENTRĄ, tel. 801.801.800
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PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

I. Siurblio filtro valymas

II. Vandens įleidimo sklendės valymas

Siurblio filtrą valyti kas maždaug 20 
skalbimų. Neišvalius filtro gali sutrik-
ti vandens šalinimas iš skalbyklės!

l Išjungti skalbyklę iš elektros 
tinklo.
l Užsukti vandens sklendę.
l Ranka ar plokščiu atsuktuvu 
atsukti filtro dangtį.

l Atsukti vandens įleidimo žarną,
l Žnyplėmis suimti už filtro tinklelio šerdies,
l Išimti ir išvalyti filtrą (teptuku).

l Atsukti filtrą, l Išimti ir išvalyti filtrą.

Filtrą vėl įdėti atvir-
kštine tvarka.

III. Valiklių stalčiuko valymas – būtina jį valyti bent kartą per mėnesį.

l Ištraukti stalčiuką (vienu metu paspau-
sti ištraukimo ribotuvus).

l Išplauti tekančiu vandeniu (arba 
šepetėliu ar skudurėliu).

l Įstumti stalčiuką

Korpusui ir plastikinėms dalims valyti nenaudoti tirpiklių ir aštrių, šveičiamųjų valiklių (pvz., 
valomųjų miltelių ar pienelių)! Naudoti tik švelnius skystus valiklius ir minkštus skudurėlius. 
Nenaudoti kempinių

Siurblio 
filtras

Filtrą vėl įdėti atvir-
kštine tvarka.
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PRAKTINIAI SKALBIMO NURODYMAI

Rekomenduojama naudoti bendrosios paskirties skalbi-
mo miltelius arba skystuosius skalbiklius, skirtus skalbti 
įvairiose temperatūrose, kaip skalbiklio gamintojo nurodyta 
ant pakuotės.
Skalbikliai
l Skalbiklį pilti į stalčiuko skyrelį, pažymėtą simboliu 

Skystieji skalbikliai
l Įmontuoti pridedamą plokštelę skyrelyje     (pieš. toliau).
l Skystąjį skalbiklį pilti į stalčiuko skyrelį, pažymėtą 

Skalaujant pilami minkštikliai
l Minkštiklį pilti į vidurinį stalčiuko skyrelį, pažymėtą simboliu 
l Neviršyti ant stalčiuko skyrelio pažymėto didžiausio kiekio. 
Minkštiklis naudojamas paskutiniam skalavimui.

Prieš pirmą kartą skalbiant būtina paleisti vieną aukštos 
temperatūros ciklą be skalbinių pagal toliau pateikiamą 
procedūrą:
l Įjungti skalbyklę į tinklą
l Atsukti vandens sklendę 
l Programuotuvo rankenėlę nustatyti skalbimo aukštoje 
temperatūroje padėtyje
l Įpilti atitinkamo skalbiklio ir paspausti mygtuką [pradėti/pauzė].

I. Skalbikliai ir 
priedai

II. Pirmas 
skalbimas

Elektros energijos ir vandens sąnaudų ribojimas
Mažą nestipriai nešvarių skalbinių kiekį skalbti atitinkama skalbimo 
programa, pvz., YPAČ TRUMPAS. Papildomai skalbyklėje veikia 
sistema, nustatanti mažesnį skalbinių kiekį. Naudojant progra-
mas Rankšluosčiai, Medvilnė, kai skalbinių yra nedidelis kiekis, 
skalbyklė sumažina vandens ir energijos sąnaudas ir sutrumpina 
skalbimo trukmę.

IV. Taupymas

Įkyrios dėmės
Prieš skalbiant skalbinius papildomai apdoroti dėmių valikliu kaip 
nurodyta naudojimo instrukcijoje 
Stiprūs nešvarumai:
l Vienu metu skalbti mažesnį skalbinių kiekį
l Pilti daugiau skalbiklio
l Išskalbus stipriai nešvarius drabužius (pvz., darbo) ar drabužius, 
iš kurių išsiskiria skaidulos, patariama praskalauti skalbyklę – pa-
leisti skalbimo 60 °C temperatūra programą be skalbinių, pvz., 
MEDVILNĖ ar SINTETIKA.
Nedideli nešvarumai:
l žr. „Taupymas“.

III. Nešvarumai
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PRAKTINIAI SKALBIMO NURODYMAI

Esant kietam vandeniui kaupiasi kalkių nuosėdos.
Duomenis apie vandens kietumą galima gauti iš artimiausios 
Vandentiekio stoties.
Kiekvieną kartą skalbiant patariama naudoti vandens minkšti-
klius.

V. Vandens 
kietumas

VI. Dingus įtampai 
(programos atmintis)

Išjungus skalbyklę iš tinklo ar dingus įtampai programa neištrina-
ma. Programa įsimenama ir tęsiama vėl atsiradus įtampai.
Dingus įtampai neatidaryti skalbyklės durelių.
 

VII. Skalbinių 
kiekis

Didžiausia būgno talpa: 5,0 kg
Drabužius į skalbyklės būgną krauti kaip nurodyta toliau:
l   medvilnė, rankšluosčiai ¬ daugiausia iki pilno būgno (nekimšti 
drabužių į būgną jėga, nes suprastės skalbimo kokybė!)
sintetika – daugiausia 1/2 būgno
l   vilna, šilkas, švelnūs audiniai – daugiausia apie 1/3 būgno
Dėmesio! Neperkrauti skalbyklės! Perkrovus skalbyklę galima 
sugadinti skalbiamus drabužius!
Didžiausias skalbinių kiekis pagal programas nurodomas 
programų lentelėje.

VIII. Skalbinių 
išdėstymo kontrolė

Skalbyklės elektroniniame valdiklyje yra balanso kontrolės siste-
ma.
Prieš pradedant sukimą sistema patikrina drabužių išdėstymą 
būgne.
Aptikus, kad skalbiniai yra pernelyg nesubalansuoti, sistema 
kelis kartus bando pakeisti skalbinių išdėstymą būgne. kartais šių 
bandymų nepakanka, kad skalbiniai tinkamai išsidėstytų (skalbiant 
kilpinius rankšluosčius su kitais drabužiais, paklodus, susisukusius 
į gniužulą, kuriame liko kitų daiktų).
Tokiu atveju sistema gali suveikti dviem būdais:
l Priima netolygų skalbinių išdėstymą, bet sumažina sukimo 
greitį,
l Nustato, kad išdėstymas yra pernelyg netolygus ir neleidžia 
būgnui suktis.
Abiem atvejais baigus skalbti būtina atidaryti skalbyklės dureles, 
rankomis išdėlioti skalbinius, uždaryti dureles ir vėl nustatyti grę-
žimo programą.
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XI. Dozavimas Kaip nurodo skalbiklių gamintojas
Per mažai skalbiklio:
l Skalbiniai pilkėja
l Susidaro riebalų gumulėliai, kaupiasi kalkių nuosėdos
Per daug skalbiklio:
l Stipriai putoja
l Prastai išskalbiama, kaip reikiant neišskalaujamas skalbiklis iš 
audinio

PRAKTINIAI SKALBIMO NURODYMAI

IX. Durelių 
užraktas

Skalbyklės durelėse įtaisytas užraktas, kuris neleidžia atidaryti 
skalbyklės durelių skalbiant. baigus skalbimo programą skalbyklė 
automatiškai atblokuoja dureles.
Norint dureles atidaryti skalbimo programos metu reikia paspausti 
mygtuką pradėti/pauzė ir palaukti apie 2 min., kol durelės bus 
atblokuotos.
DĖMESIO 1: Kai kuriais skalbimo etapais neįmanoma atidaryti 
durelių.
DĖMESIO 2: Jeigu skalbyklės būgne yra aukšta temperatūra, 
skalbyklė gali palikti dureles užrakintas, kol vanduo atauš iki 
mažiau nei 60°C.

X. Švelnūs 
audiniai

Programa:
l Parinkti tinkamą skalbimo programą (SINTETIKA, VILNA, 
ŠVELNŪS).
Skalbinių kiekis:
Neperkrauti skalbyklės, daugiausia 1/3 būgno, žr. VII p. 
Skalbinių kiekis
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Bandymai pagal EN 60456 skalbiant standartinėmis medvilninių audinių skalbimo progra-
momis:
-Medvilnė 60 °C pakrovus pilną būgną
-Medvilnė 60 °C pakrovus nepilną būgną
-Medvilnė 40°C pakrovus nepilną būgną

l vidutinis metinis suvartojamo vandens kiekis 9240 l,
l vidutinis svertinis suvartojamos elektros energijos kiekis 167 kWh/metus

-Tipas                                               AWB510LP
-Vardinė įtampa                                220 - 240V / ~50Hz
-Vardinė galia                                   2100 W 
-Apsauga nuo perteklinės srovės 10 A
-Būgno talpa                max 5 kg
-Vandens slėgis                               min. 0,03 MPa (0,3 bar)
                                                         max. 1 MPa (10 bar)
-Matmenys W x S x G                      845 / 597 / 497 [mm]
-Svoris                                              64,5 kg
-Atitinka ES reikalavimus – standartas EN 60456.

TECHNINIAI DUOMENYS
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GAMINIO LAPAS

1)  Energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo A+++ (aukščiausios) iki D (žemiausios).
2) Standartinės medvilninių audinių 60 °C ir 40 °C skalbimo programos pakrovus pilną ir nepilną būgną atveju. 
3) Apskaičiuotasis svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis pagal 220 standartinių skalbimų ciklų, kai medvilniniai audiniai 
skalbiami 60 °C ir 40 °C prikrovus pilną ir nepilną būgną bei suvartojamos energijos kiekis mažų energijos sąnaudų režimais. Faktiškai 
suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo. 
4)  Apskaičiuotasis svertinis per metus suvartojamo vandens kiekis pagal 220 standartinių skalbimų ciklų, kai medvilniniai audiniai skalbia-
mi 60 °C ir 40 °C prikrovus pilną ir nepilną būgną. faktiškai suvartojamo vandens kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo.

(Remiantis 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus, ir 2010 m. lapkričio 
10 d. Komisijos reglamentu Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių 
skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai).

Tiekėjo pavadinimas/prekės ženklas Hansa
Tipas AWB510LP
Vardinė talpa 5,0 kg

Energinio naudingumo klasė 1)2) A+

Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis AEc
3) 167 kWh / metus

Standartinės medvilninių audinių skalbimo programos 
ciklo suvartojamos energijos kiekis:

- 60 °C pakrovus pilną būgną Et,60 0,85 kWh

- 60 °C pakrovus nepilną būgną Et,601/2 0,66 kWh

- 40 °C pakrovus nepilną būgną Et,401/2 0,52 kWh

Suvartojamos energijos kiekis išjungties režimu Po 0,2 W

Suvartojamos energijos kiekis budėjimo režimu PI 1 W

Svertinis per metus suvartojamo vandens kiekis AWC
4) 9240 l

Vandens sunaudojimas per ciklą standartinei 
medvilninių audinių skalbimo programai:

- 60 °C pilnai pakrovus Wt,60 43 l

- 60 °C dalinai pakrovus Wt,601/2 41 l

- 40 °C dalinai pakrovus Wt,401/2 41 l

Gręžimo efektyvumo klasė 2)                                                C

Likutinis drėgnumas D 62 %

 Didžiausias būgno apsukų skaičius 2)                                                                   1000 aps./ min

„Standartinės medvilninių audinių 60 °C skalbimo pro-
gramos“ trukmė pakrovus pilną būgną

190 min.

„Standartinės medvilninių audinių 60 °C skalbimo pro-
gramos“ trukmė pakrovus nepilną būgną

145 min.

„Standartinės medvilninių audinių 40°C skalbimo pro-
gramos“ trukmė pakrovus nepilną būgną

140 min.

Triukšmo lygis:

- skalbiant 58 dB(A) re 1 pW

- gręžiant 77 dB(A) re 1 pW

Įmontuojamoji įranga Ne
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