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INDŲ plovimo mašinos

Naudojimo ir montavimo vadovas

Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad įsigijote „FLAVIA“ gaminį. Tikimės, kad šis prietaisas pateisins jūsų lūkesčius ir 
bus patikimas jūsų pagalbininkas jūsų virtuvėje. Kad prietaisas veiktų teisingai ir saugiai, 
atidžiai perskaitykite visus šio vadovo skyrius. Išsaugokite vadovą visą įsigyto gaminio 
naudojimo laiką.
Perskaitę pirmąją vadovo dalį, sužinosite keletą svarbių sąlygų, užtikrinančių saugų prietaiso 
veikimą. Kad jūsų prietaisas būtų geros būklės ilgą laiką, siūlome daug naudingų patarimų 
dėl gaminio priežiūros ir valymo. Vadove galite rasti patarimų, kaip taupyti energiją.

Paskutiniuose vadovo puslapiuose taip pat galite perskaityti rekomendacijas, kurios padės 
pašalinti nedidelius gedimus, jei tokių yra, kai veikia jūsų prietaisas.
Jūsų naujasis prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir visiškai atitinka bet kurį 
Europos ekonominės bendrijos standartą.
Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio dizainą, siekdamas pagerinti jo veikimą. Mūsų 
buitinė technika yra nuolat tobulinama, gerinamas našumas, atnaujinamas jų dizainas. Todėl 
piešiniai ir simboliai
vadove gali skirtis nuo jūsų įsigyto modelio.

Gamybos data nurodyta gaminio serijos numeryje. Serijos numeris yra ant vidinės etiketės, esančios indaplovės durelių 
šone.

Serijos numerio paaiškinimas: 
1406376200013

Pagaminimo data gamybos mėnuo modelio numeris

TM Flavija
FLAVIA LIMITED, Honkongas, Admiraliteto rajonas, 89, Queensway, Lippo Center Tower 2, 2107
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SAUGOS PATARIMAI IR TEIGINIAI

DĖMESIO!

Dėmesio!
Kad išvengtumėte gedimų jungiant 
prietaisą šaltuoju metų laiku, išpakuotą jį 
laikykite kambario temperatūroje 
mažiausiai 2 valandas.

Nelaužykite indaplovės durelių ir indų 
grotelių! Ant jo nei sėdėk, nei stovėk!

Šildymo metu ir iškart po naudojimo nelieskite 
kaitinimo elementų.
Neplaukite plastikinių indų, nebent ant jų yra 
specialus ženklas, patvirtinantis, kad juos 
galima plauti indaplovėje. Jei indai 
nepaženklinti, vadovaukitės gamintojo 
rekomendacijomis.
Naudokite tas plovimo ir skalavimo priemones, 
specialiai sukurtas automatinėms indaplovėms. 
Niekada nenaudokite muilo, skalbinių, rankų 
valiklių.
Saugokite vaikus nuo ploviklių ir atvirų 
indaplovės durelių, nes po naudojimo 
indaplovėje gali būti plovimo priemonių 
likučių.
Nepalikite atidarytų durų, nes galite 
atsitrenkti. Montuodami indaplovę 
neperlenkite ir neišlyginkite elektros laido.

Venkite įsikišimo į valdymo sistemą. Prietaisu 
naudotis neleidžiama mažiems vaikams ir 
fizinę negalią turintiems žmonėms. Visi 
naudojami indų plovikliai yra šarminiai ir 
labai kenksmingi prarijus. Vengti patekimo į 
akis ir odą; saugokite vaikus nuo atvirų 
indaplovės durelių.

Neįjunkite indaplovės, nebent yra 
sumontuotas apsauginis skydelis. 
Naudodami atsargiai atidarykite indaplovės 
dureles, nes gali išbėgti vanduo.

Naudodami prietaisą, laikykitės šių 
saugos priemonių:

ĮŽEMINIMAS

Prietaisas turi būti įžemintas. Gedimo ar 
gedimo atveju įžeminimas sumažins elektros 
smūgio riziką. Prietaise yra laidas su 
įžeminimo laidu ir įžeminimo kištuku. 
Įjunkite į atitinkamą kištukinį lizdą, 
sumontuotą ir įžemintą pagal galiojančias 
taisykles.

Netinkamas įžeminimo laido 
prijungimas gali sukelti elektros smūgį. 
Jei abejojate, ar įžeminimas yra 
teisingas, kreipkitės į kvalifikuotą 
elektriką arba techninės priežiūros 
centro atstovą. Nekeiskite su prietaisu 
pateikto kištuko konstrukcijos. Jei jis 
netinka jūsų kištukiniam lizdui, 
pakeiskite jį, o tai turi padėti 
profesionalus elektrikas.

Nedėkite sunkių daiktų ir nestovėkite ant 
indaplovės durelių. Tokiu atveju prietaisas 
gali apvirsti.
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Dėdami indus: TIEKIMO APIMTIS
1) Būkite atsargūs su aštriais daiktais – dėkite juos taip, 
kad nepažeistumėte durelių sandariklio;

Jūsų indaplovė priskiriama įmontuotam 
prietaisui.

2) Aštrius peilius dėkite rankena į viršų, kad 
nesusipjaustytumėte. Naudojimo metu plastikiniai 
daiktai neturi liesti šildymo elementų.

Tiekimo apimtis apima:

– indaplovė, 1 vnt.;

– matavimo šaukštas, 1 vnt.;

– matavimo taurelė, 1 vnt.;

– piltuvas, 1 vnt.;

– žarnos laikiklis, 1 vnt;

Jei nustatoma, kad elektros laidas yra pažeistas, jį 
turi pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros 
centro atstovas, arba bet kuris kitas kvalifikuotas 
specialistas. Reikia imtis priemonių, kad būtų 
išvengta bet kokių pavojų.

Tinkamas pakuotės išmetimas – Apkaustai dekoratyvinei panelei tvirtinti prie 
indaplovės durelių, 1 komplektas;Indaplovę naudokite tik pagal jos paskirtį.

– skaidri lipni folija, 1 vnt;

– rankinis, 1 vnt.
Jei ketinate išimti indaplovę techninei 
priežiūrai ar remontui, nuimkite skyriaus, 
kuriame yra indaplovė, dureles.

* indaplovės tiekimo apimtis gali būti keičiama 
be išankstinio įspėjimo.Nepalikite vaikų be priežiūros, neleiskite 

jiems žaisti su prietaisu.
Baigę skalbimo ciklą patikrinkite, ar ploviklio 
talpykla tuščia, ar ne.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Gamintojo lentelė indaplovės modeliui identifikuoti yra indaplovės durelių viršuje. 
Atidarykite duris, kad pamatytumėte tai.

Modelis BI 45 DELIA BI 60 DELIA

Bendri matmenys, mm:
Plotis, mm 448 598
Ilgis (gylis): 550 (1150 su

atidarytos durys)

550 (1150 su durimis
atviras)

Aukštis (min. – maks.): 815–865
Tinklo įtampa / dažnis: 220 – 240 V / 50 Hz
Energijos sąnaudos, maks., vatai 1930 m

Įdėtinų indų rinkinių skaičius 9 12

Energetinio naudingumo klasė A++

DĖMESIO!
Prieš naudodami indaplovę pirmą kartą, perskaitykite vadovą, kad surastumėte geriausią ir 
tinkamiausią jos veikimo režimą.

KONTROLĖS SKYDELIS

Pav. 1

1. Ekraną sudaro šie elementai:

• skalavimo priemonės trūkumo indikatorius;

• druskos trūkumo indikatorius;

• paleidimo delsos ir klaidų kodai;
• programos rodikliai;
• papildomas džiovinimo indikatorius;

• Pusės apkrovos indikatorius

3. Dalinio įkrovimo režimo pasirinkimo 
mygtukas. Įjungia dalinio įkrovimo funkciją, 
jei reikia išplauti 5 ar mažiau indų rinkinius. 
Šios funkcijos naudojimas taupo vandenį ir 
energiją.

4. Skalbimo programos atidėto paleidimo mygtukas: 
paleidimo uždelsimo laikas gali svyruoti nuo 1 iki 
24 valandų.

2. Papildoma džiovinimo funkcija
Įjungia papildomą džiovinimo funkciją 
(programa, kurioje veikia ši funkcija – 
stiklas, ECO).

5. Skalbimo programos pasirinkimo mygtukas.

6. Indaplovės įjungimo/išjungimo mygtukas.
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INDŲ plovimo mašinos

Naudojimo ir montavimo vadovas

Pav. 2

11

9 10

12

INDŲ plovimo mašinų dizainas DĖMESIO! SVARBU!

(2 pav.)
Veikimo metu indaplovė vykdo 
pasirinktą programą. Į programos 
veikimo laiką taip pat įeina neaktyvus 
laikotarpis, per kurį gali atrodyti, kad 
indaplovė baigė plauti.

1. Viršutinis krepšelis

2. Vidinis vamzdis

3. Apatinis krepšelis

4. Druskos indas

5. Dozavimo kamera

6. Puodelių laikiklis

7. Purkštuvai

8. Filtravimo elementai

9. Įleidimo vamzdžio sujungimo taškas

10. Drenažo vamzdis

11. Maitinimo kabelis

12. Reguliuojama galinė pėda

Neatidarykite indaplovės durelių 
nepasibaigus pasirinktos programos veikimo 
laikui. Leidžiama atidaryti dureles, jei prieš 
startą reikia įdėti lėkštę, kurią pamiršote 
įdėti, tačiau tai galite padaryti tik ploviklio 
(ploviklio) įpurškimo metu.

Įvairių programų vykdymo laiko reikšmės 
yra „Darbo režimų lentelės“ stulpelyje „Ciklo 
laikas“.

Mirksi atitinkama piktograma, rodanti, kad 
indaplovė įjungta ir veikia jūsų pasirinkta 
programa.

Piktograma yra 1 ekrane, 1 paveiksle, ir 
mirksi viso skalbimo ciklo metu.
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Garso signalas praneša apie programos 
vykdymo pabaigą; signalas duodamas maždaug 
per 8 sekundes. Pasirinktos programos 
piktograma išjungta (1 ekranas, 1 pav.).

Jei dėl kokių nors priežasčių praleidote 
garso signalą, informuojantį apie programos 
vykdymo pabaigą, prieš atidarydami dureles 
įsitikinkite, kad programos vykdymas 
baigtas. Pažiūrėkite į piktogramą: ji turi ne 
mirksėti, o būti išjungta (1 pav., 1 padėtis). 
Paspauskite mygtuką 5 valdymo skydelyje, 
kad išjungtumėte prietaisą, atidarytumėte 
dureles ir išimtumėte švarius indus.

Jei netyčia atidarėte dureles 
nepasibaigus programai, uždarykite jas iš 
karto, nespausdami jokių mygtukų ir 
palaukite, kol pasibaigs programos 
vykdymo laikas.

SVARBI REKOMENDACIJA! Kad išvengtumėte 
nenumatytų įvykių pasibaigus plovimo 
ciklui, užsukite vandens čiaupą, kad vanduo 
būtų tiekiamas į indaplovę.
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VANDENS MINKTINAS
PASTABA:

1. Druskos indą reikia papildyti, kai “S“ 
piktograma (viršutiniame kairiajame 
ekrano kampe) pradeda šviesti. Net 
jei indas tinkamai užpildytas, 
piktograma vis tiek gali šviesti, kol 
druska visiškai ištirps.

2. Jei išpylėte druskos, galite ją išplauti 
naudodami “Greitai“ programa

Yra du vandens minkštinimo būdai: arba 
minkštikliu, arba plovimo priemone.
Vandens kietumo vertės įvairiose vietose gali 
skirtis. Jei jūsų indaplovėje naudojamas 
kietas vanduo, ant indų gali susidaryti 
nuosėdų ir nuosėdų.

DRUSKOS VARTOJIMO KONTROLĖ

Indaplovės funkcijų sąraše taip pat yra 
druskos suvartojimo kontrolė, priklausomai 
nuo vandens kietumo. Tai skirta optimizuoti 
druskos suvartojimą, o jūs galite jį kontroliuoti 
taip:

Prietaise yra specialus minkštiklis, skirtas 
naudoti druską, specialiai sukurtas kalkių ir 
mineralų pašalinimui iš vandens.

KAIP ĮKRAUTI DRUSKĄ
Į MINKTINĄ

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

2. Paspauskite ir palaikykite (60 sek.) programos 
pasirinkimo mygtuką. Palaukite, kol pasirodys ženklas H1 
(arba H2, H3 arba H4). Tada mirksės druskos ir skalavimo 
priemonės indikatoriai.

Visada naudokite tik indaplovėms skirtas 
druskas.
Druskos indas yra po apatine tinkleliu. 
Užpildymo būdas yra toks: 3. Paspaudę programos pasirinkimo mygtuką, 

pasirinkite norimą druskos dozę, atsižvelgdami į 
vandens kietumą (žr. „Vandens kietumo lentelę“). 
Kiekvienu mygtuko paspaudimu persijungiate į 
kitą režimą: Н1-Н2-Н3-Н4-Н5-Н6.

1. Nuimkite apatinį krepšį, atsukite druskos 
talpyklos dangtelį, kad jį pašalintumėte.
2. Jei indą pilate pirmą kartą, pripilkite 
vandens (2/3 tūrio).

4. Norėdami užbaigti pasirinkimą, paspauskite ON/OFF 

mygtuką.3. Įkiškite piltuvo galą (pridedamas), įpilkite 
maždaug 1,5 kg druskos. Tai normalu, jei iš 
talpyklos išteka vandens. Šie nustatymai reikalingi kiekvieną kartą, kai 

atjungiate indaplovę nuo elektros tinklo.
Galite būti informuoti apie vandens kietumą jūsų 

vietovėje vietos valdžios institucijose arba atlikus 
laboratorinį vandens mėginio tyrimą.

4. Atsargiai užsukite dangtelį.
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Vandens kietumas
Nustatymai Ekrano indikacija

odH 1) mmol/l 2)

0-5 0 – 0,09 1 H1

6-11 1,0 – 2,0 2 H2

12-17 2,1 – 3,0 3 H3

18-22 3,1 – 4,0 4* H4

23-34 4.1 – 6.1 5 H5

35-45 6,2 – 8,0 6 H6

1) Vandens kietumas MU Vokietijoje
2) Tarptautiniu mastu pripažintas vandens kietumo MU
* gamyklinis nustatymas

PLOVIMO PRIEMONĖ miltelius į dozavimo kamerą prieš pat 
pradėdami skalbti.

DĖMESIO!
Plovimo priemonės yra labai 
ėsdinančios! Saugokite juos nuo vaikų!

Dozavimo kamera turi būti užpildyta prieš 
pradedant kiekvieną plovimo ciklą, kaip 
nurodyta „Darbo režimų lentelėje“. Jūsų 
indaplovė sunaudoja mažiau skalbimo ir 
skalavimo priemonių, palyginti su įprastiniais 
tokio tipo prietaisais. Įprastam 
(standartiniam) skalbimo ciklui pakanka 
valgomojo šaukšto ploviklio. Jei indai yra 
labai užteršti, naudokite didesnį ploviklio 
kiekį. Visada įpilkite ploviklio prieš pat 
skalbimą, kitaip jis gali permirkti ir visiškai 
neištirpti.

Tabletės plovikliai
Skirtingų gamintojų tabletės turi skirtingą 

tirpimo greitį. Dėl šios priežasties trumpų 
programų metu tabletės gali visiškai 
neištirpti. Dėl to sumažėtų jų valymo 
galimybės. Tablečių pavidalo ploviklius 
geriau naudoti „intensyviu“ režimu, tai yra, 
siekiant užtikrinti visišką jų ištirpimą.Tinkamas ploviklių naudojimas

Naudokite tik specialias plovimo priemones. 
Laikykite juos sausoje vietoje. Įkraukite ploviklio
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Ploviklio sunaudojimas SKALAVIMO PRIEMONĖ

Tai turi būti naudojama paskutiniame etape, kad 
ant indų nenukristų žymės. Tai taip pat pagerina 
džiovinimą, todėl vanduo gali „nubėgti“ nuo indų 
paviršiaus.

Jūsų indaplovėje naudojamos skystos skalavimo 
priemonės. Skalavimo priemonių dozatorius yra 
viduje, netoli ploviklio dozavimo kameros. Norėdami 
užpildyti dozatorių, atidarykite dangtelį ir įpilkite 
vandens, kol lygio indikatorius taps juodas.

JEI VARTOJAMAS VANDUO PER KIETAS, 
GALITE IŠVENGTI APSKAIČIŲ IR NUODĖLIŲ 
SUDARYMO ĮDĖDAMI SKALBIMO 
MEDŽIAGOS!

Naudojamo ploviklio kiekis gali skirtis 
priklausomai nuo vandens kietumo.

Norėdami sužinoti apie šią vertę, kreipkitės 
į vietinį vandens išteklių skyrių. Kietesniam 
vandeniui reikės didesnio ploviklio kiekio. 
Turėkite omenyje, kad turėtumėte pasirinkti 
tinkamą kiekį, šiek tiek keisdami mažomis 
porcijomis, kol rasite tinkamą dozę pagal 
vandens kietumą jūsų vietovėje.

Kalkių šalinimas

Norėdami pašalinti svarstykles, atlikite šiuos veiksmus:

• Išplaukite indus naudodami standartinę 
(„įprastą“) programą.

• Išimkite iš indaplovės visus metalinius indus, 
stalo įrankius, dėmes ir pan.

• Daugiau nepilkite jokios ploviklio.

• Į nedidelį dubenį įpilkite 2 valgomuosius 
šaukštus acto ir padėkite ant indaplovės 
apatinių grotelių.

• Paleiskite „Standartinę“ programą.

• Norėdami atidaryti dozatoriaus dangtelį, pasukite jį į 
kairę ("Open" padėtis) ir nuimkite.

• Pripildykite dozatorių skalavimo priemone. 
Neperpildykite!

• Uždarykite dangtelį, pasukdami jį į dešinę.

Neperpildykite dozatoriaus, nes tai gali sukelti per 
daug muilavimą. Jei šiek tiek išsiliesite, nuvalykite 
minkšta šluoste. Prieš atidarydami dureles, 
nepamirškite užsukti dangtelio.

Jei tai nepadeda, pakartokite tą patį, vietoj 
acto naudodami ¼ stiklinės citrinos rūgšties 
kristalų.
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Skalavimo priemonės dozatoriaus kontrolė

Per paskutinį skalavimo ciklą sunaudojamas 
tam tikras skalavimo priemonės kiekis. Panašiai 
kaip ir naudojant ploviklį, skalavimo priemonės 
kiekis priklauso nuo vandens kietumo. Jei 
naudosite per daug skalavimo priemonės, ant 
jūsų indų gali susidaryti per daug putų ir 
atsirasti dėmių. Jei vanduo jūsų vietoje yra 
minkštas, jums nereikės skalavimo priemonės. 
Bet jei vis tiek to reikia, praskieskite atitinkamu 
kiekiu vandens. Priklausomai nuo skalavimo priemonės 

suvartojimo, juodos dėmės dydis mažėja (žr. 
pav.):

Pilnas

3/4
1/2
1/4 - reikia papildyti 

Tuščias
Dozatorius turi 6 pozicijas. Visada 

pradėkite nuo 2 padėties. Jei indai labai 
išdžiūsta, jei ant jų yra lašų žymių, 
padidinkite skalavimo priemonės kiekį, 
perjungdami į 3 padėtį. Toliau didinkite kiekį, 
kol ant jūsų indų neliks lašėjimo žymių. 
Rekomenduojame naudoti 4 poziciją.

Kaip užpildyti dozatorių 
skalavimo priemone

Jei valdymo skydelyje nėra agento lygio 
kontrolinės lemputės, reikiamą skalavimo 
priemonės kiekį galite apskaičiuoti tokiu 
būdu. Sumažėjus skysčio kiekiui, juodos 
dėmės dydis mažėja. Žemesnis nei ¼ lygis 
neleidžiamas.
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DĖJIMAS Į INDUS Serviravimo indus ir lėkštes pageidautina 
dėti ant krepšelio kraštų, kad nebūtų 
trukdoma laisvai suktis viršutinis vandens 
purkštuvas.

Viršutinio krepšelio pakrovimas

Viršutinis krepšelis skirtas lengviems ir trapiems 
indams – stiklinėms, kavos ir arbatos puodeliams ir 
lėkštutėms, taip pat lėkštėms, mažiems salotų 
dubenėliams ir plokščioms kepimo skardoms (jei jos 
nėra per daug nešvarios). Padėkite indus taip, kad jie 
nejudėtų nuo vandens srovių.

Prašome atminti:
• Vietos ir serviravimo indai bei lėkštės turi būti 

dedamos iš apačios į viršų.

• Gilios vietos turi būti pasvirusios, kad 
nubėgtų vanduo.

• Apatinis krepšys turi nuleidžiamas sieneles ir 
leidžia įdėti didesnes vietas bei keptuves.

Sudėjimas į indus
Jūsų indaplovėje telpa 10 indų rinkinių. 
Viršutinis krepšelis skirtas lengviems ir 
trapiems indams. Padėkite indus taip, kad jie 
nejudėtų nuo vandens srovių.
Priklausomai nuo modelio, viršutinis krepšelis gali 
būti komplektuojamas su trumpomis svirtelėmis, 
kuriomis galėsite lengvai reguliuoti viršutinio 
krepšio aukštį net ir sudėjus indus.
Jei tokių svirtelių nėra, krepšelio aukštį galite 
reguliuoti prieš įdėdami indus, nuimdami 
dangtelius nuo kreiptuvų ir perkeldami 
krepšelį į norimą lygį.

Apatinio krepšelio pakrovimas

Rekomenduojame didesnius indus, taip pat 
tuos, kurie yra labai užteršti, sudėti į apatinį 
indaplovės krepšį. Tai būtų: dėmės, 
keptuvės, dangčiai, serviravimo indai ir 
lėkštės, kaip parodyta paveikslėlyje toliau.

Sulankstoma lenta

1 pozicija 1 pozicija
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Šarnyriniai puodelių laikikliai PERJUNGIMAS
ANT PRIETAISONorėdami optimaliai išdėstyti dėmes ir keptuves, 

galite sulenkti dantis, kaip parodyta paveikslėlyje 
dešinėje.

Prasideda skalbimo ciklas

1. Įsitikinkite, kad indaplovė prijungta prie 
elektros tinklo.

2. Įsitikinkite, kad vandens čiaupas atidarytas 
iki galo.

3. Sudėkite indus (žr. „Indų dėjimas“).

Krepšelis stalo reikmenims 4. Įpilkite skalavimo ir ploviklio (žr. „Plovimo 
priemonės“ ir „Skalavimo priemonės“).Stalo reikmenys turi būti dedami į krepšį 

rankenomis žemyn. Jei yra šoniniai 
krepšeliai, šaukštai dedami atskirai, į 
specialias angas. Ilgesni virtuvės reikmenys 
turi būti išdėstyti horizontaliai, krepšelio 
priekyje, kaip parodyta paveikslėlyje.

5. Atidarykite dureles, paspauskite ON / OFF mygtuką.

6. Paspauskite programos pasirinkimo 
mygtuką, pasirinkite norimą skalbimo ciklą 
(žr. „Darbo režimų lentelę“).

7. Uždarykite duris. Skalbimas prasideda po 10 
sek.

DĖMESIO:
Jei atidarysite indaplovės dureles, kai 
veikia programa, programos vykdymas 
gali būti pertrauktas ir sustabdytas. 
Vizualinio valdymo funkcija atitinkamai 
išsijungs. Uždarius duris, programai 
tęsiantis, šviečiantis taškas vėl atsiras 
ant grindų.Norėdami užtikrinti aukštą skalbimo kokybę, 

prieš padėdami sidabrinius indus įsitikinkite, 
kad:

• Visi daiktai yra atskiri (nededami vienas į 
kitą).
• Sidabriniai dirbiniai dedami rankenomis į 
viršų.
• Ilgesni virtuvės reikmenys yra viduryje.

Programa
pakeitimus ar atšaukimą

Pastaba: pradėtą   ciklą galima pakeisti tik 
tada, kai indaplovė veikia labai trumpai. 
Priešingu atveju ploviklis jau gali išsiskirti, o 
indaplovė pradėjo tiekti vandenį. Jei tai jau 
yra
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atsitiko, užpildykite ploviklio dozatorių (žr. 
„Ploviklio priemonės“).
Atidarykite dureles, paspauskite ir palaikykite 
programos pasirinkimo režimą bent 3 sekundes. Po to 
galite perjungti bet kurią norimą programą. Uždaryk 
duris.

Baigus
skalbimo ciklo 1. Pagrindinis filtras.

Maisto ir nešvarumų likučiai, nufiltruoti 
šiuo filtru, nuplaunami vandens srove iš 
apatinio antgalio.
2. Šiurkštus filtras.

Didesnės dalelės, tokios kaip kaulai ir stiklo 
šukės, galinčios užkimšti išmetimo vamzdžius, yra 
ekranuojamos stambiu filtru. Norėdami pašalinti 
su juo nutrintas daleles, atsargiai suspauskite 
viršutines etiketes ir išimkite filtrą.
3. Smulkus filtras.

Jis skirtas pašalinti nešvarumus ir maisto 
likučius ir užkirsti kelią jų sąlyčiui su indais 
plovimo ciklo metu.

Baigus skalbimą, per 8 sek. pasigirs garso 
signalas. Išjunkite prietaisą paspausdami 
įjungimo / išjungimo mygtuką. Atidaryk 
duris. Palaukite kelias minutes, kol indai 
atvės. Po to išimkite juos visus iš indaplovės.

Pamiršote įdėti lėkštę?

Prieš įpuršdami ploviklio, galite įdėti 
pamirštą plokštelę.

1. Šiek tiek atidarykite dureles, kad sustabdytumėte 
skalbimo ciklą.

2. Nustojus veikti vandens purkštukams, iki 
galo atidarykite dureles.

3. Padėkite pamirštą lėkštę.
4. Uždarykite duris. Indaplovė vėl įsijungs po 10 
sekundžių.

DĖMESIO!
Neapverskite smulkaus filtro aukštyn kojomis!

INDŲ plovimo mašinų priežiūra

DĖMESIO!
Pavojinga atidaryti veikiančios 
indaplovės dureles dėl galimo sąlyčio 
su karštu vandeniu!

Valdymo skydelį nuvalykite šiek tiek drėgna 
šluoste. Tada nuvalykite paviršių sausai. Kitų 
paviršių valymui naudokite lengvą poliravimą.

Indaplovės paviršių valyti niekada nenaudokite 
aštrių daiktų ar kietų kempinių.

FILTRO SISTEMA
Apsauga nuo užšalimo

Filtras yra patogiai pasiekiamas. Filtrų sistemą 
sudaro trys komponentai: pagrindinis filtras, 
šiurkštus filtras ir smulkus filtras.

Jei žiemą ketinate laikyti indaplovę šaltoje 
patalpoje, paprašykite techninės priežiūros 
inžinierių atlikti šiuos veiksmus:

14



INDŲ plovimo mašinos

Naudojimo ir montavimo vadovas

1. Atjunkite indaplovę, išimkite saugiklius.

2. Užsukite vandens tiekimo čiaupą, atjunkite 
tiekimo žarną ir įleidimo vožtuvą.

3. Išleiskite vandenį iš tiekimo žarnos ir įleidimo 
vožtuvo.
4. Vėl prijunkite žarną ir vožtuvą.
5. Išimkite filtro korpusą ir kempine 

pašalinkite vandenį.

Norėdami išimti filtrą (žr. brėžinį žemiau), 
pasukite viršutinę filtro dėžutės dalį prieš 
laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite stambius ir 
smulkius filtrus. Filtrų sistema valoma 
reguliariai, bent kartą per mėnesį.

Judančių purkštukų valymas

1. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę. 2. 
Išimkite filtrą.

Surinkimo procedūra atliekama 
atvirkštine tvarka.

Šepečiu nuvalykite stambius ir smulkius 
filtrus. Tada surinkite visą sistemą ir įdėkite 
ją į indaplovę į atitinkamas pozicijas, šiek tiek 
pastumdami sistemą.

Draudžiama naudoti ir eksploatuoti 
indaplovę be filtro. Netinkamai sumontavus 
filtrą, gali pablogėti indaplovės veikimas ir 
sugadinti indai.

Judančius purkštukus būtina reguliariai 
valyti, nes kitaip juos užkimš nuosėdos ir 
kieto vandens nuosėdos, taip pat vandens 
kanalai. Tam atsukite veržlę, nuimkite 
viršutinę judesio dalį. Po to nuimkite 
purkštukus. Nuplaukite purkštukus šiltame 
muiluotame vandenyje, minkštu šepetėliu 
išvalykite jų angas.

Filtrų valymas
DĖMESIO!
Niekada nenaudokite indaplovės be 
filtro!

Norėdami užtikrinti geriausius rezultatus, 
reguliariai valykite filtrų sistemą.

Filtras efektyviai pašalina maisto daleles 
plovimo ciklo metu, todėl vanduo cirkuliuoja. 
Dėl šios priežasties geriausia po kiekvieno 
plovimo ciklo pašalinti didesnes daleles, filtrą 
nuplauti tekančiu vandeniu.
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Durų valymas Indaplovės priežiūra

Norėdami išvalyti durų kraštus, naudokite 
minkštą ir drėgną skudurėlį.

Po kiekvieno plovimo ciklo užsukite vandens 
tiekimo čiaupą ir palikite dureles šiek tiek 
atidarytas, kad pašalintumėte drėgmę ir 
kvapus. Atjunkite indaplovę. Prieš valydami ir 
prižiūrėdami indaplovę, visada išjunkite 
indaplovę! Nerizikuokite! Niekada nenaudokite 
jokių tirpiklių ir abrazyvų valydami indaplovės 
išorines dalis ir guminius komponentus. Geriau 
naudokite audinio gabalėlį ir šiltą muiluotą 
vandenį. Norėdami pašalinti dėmes nuo 
paviršių, naudokite skudurėlį, vandenį ir 
nedidelį kiekį baltojo acto arba specialią valymo 
priemonę, skirtą indaplovėms.DĖMESIO!

Niekada nenaudokite purškalų durelių 
skydo valymui! Tai gali sugadinti 
užraktą ir elektrinius komponentus. 
Taip pat neleidžiama naudoti abrazyvų 
ir tam tikrų popierinių rankšluosčių, 
nes jie gali subraižyti paviršių ir palikti 
ant jo žymes.

Jei išvykstate atostogauti

Jei ketinate išvykti atostogauti, 
rekomenduojame pradėti plovimo ciklą be 
indų. Po to turite atjungti prietaisą, uždaryti 
vandens tiekimą ir palikti dureles šiek tiek 
atidarytas. Tai užtikrins tinkamą sandariklių 
būklę ir išvengs kvapų susidarymo prietaiso 
viduje.

Indaplovės perkėlimas
Jei reikia perkelti indaplovę, stenkitės 

laikyti ją vertikalioje padėtyje arba bent 
galiniu dangteliu žemyn.
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MONTAVIMAS
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE

DABARTINIS VADOVAS.
JOJE YRA INFORMACIJA, KURI PADĖS 
SUPRASTI MONTAVIMO PROCEDŪRAS 
IR RASTI GERIAUSIĄ VIETĄ ĮRENGTI 
INDALŲ PLOVAMĄ.

Pastaba:

patikrinkite, ar yra visos techninės 
detalės, reikalingos indaplovės 
montavimui (tvirtinimo detalės, varžtai 
dekoratyvinei plokštei).

1. Pasirinkite patogią vandens tiekimo ir 
išleidimo vietą. Prijunkite įleidimo ir 
išleidimo žarnas (1 pav.).

MONTAVIMO PARUOŠIMAS
Indaplovė turi būti sumontuota arti galimų 

vandens tiekimo ir išleidimo taškų, taip pat 
kištukinio lizdo.

Indaplovės įleidimo ir išleidimo žarnoms 
prijungti turi būti parinkta viena iš baldų 
sienelių.

2. Jei indaplovę statysite į kampinį baldą, 
minimalus atstumas tarp šoninės atvirų 
durų dalies ir virtuvės baldų turi būti 50 
mm (2 pav.).

indaplovė

duris

kabelis, įvadas ir
išleidimo žarnų išleidimo angos

50 mmmm

2 pav. Vaizdas iš viršaus. 
Minimali erdvė su
durys atsidaro450 / 600 mm

1 pav. Indaplovės įrengimo įdubos matmenys ir bendras 
vaizdas.
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DEKORATYVINĖS PLOKŠTELĖS MATMENYS
IR MONTAVIMO TVARKA

Paruošimas
1. Dekoratyvinė medinė plokštė, tvirtinama 

prie indaplovės durelių, turi būti paruošta 
pagal brėžinius, kaip parodyta 3a ir 3b 
paveiksluose.

2. Uždėkite armatūras ant dekoratyvinės 
plokštės, jais pritvirtinkite plokštę prie durų 
(4a pav.).

Montuodami dekoratyvinę plokštę, naudokite 
varžtus, kad galutinai pritvirtintumėte (4b pav.).

viršutinis tvirtinimas

apatinis tvirtinimas

4 įdubusios galvutės
varžtai

4a pav. Dekoratyvinės plokštės montavimas

8 gylis

8 gylis

8 gylis

3a pav. BI 60 DELIA.
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439

416

390

0.2

0.2

287,5 0.2

2- 2dp8

5

20(MAX)

38 8-2 dp8

286 4-2 dp8

3b pav. BI 45 DELIA.
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DURŲ SPRENDIMAS
ĮTEMPIMO REGULIAVIMAS

Durų spyruoklių įtempimo reguliavimas yra 
gamyklinis, pagal reikiamus parametrus. Jei 
montuosite dekoratyvinę medinę plokštę, turėsite 
iš naujo sureguliuoti spyruoklės įtempimą. 
Pasukite varžtus, kad padidintumėte plieninio 
troso įtempimą arba atleiskite.

Durų spyruoklė yra tinkamai įtempta, jei 
visiškai atidarytos durys išlieka horizontalioje 
padėtyje ir pakanka švelnaus paspaudimo 
pirštu, kad jos pakeltų ir uždarytų.

Atsukite 4 trumpus varžtus Įsukite 4 ilgus varžtus

4b pav. Dekoratyvinės detalės tvirtinimas

medinė plokštė.

5 pav. Durų spyruoklių įtempimo reguliavimas.

20



INDŲ plovimo mašinos

Naudojimo ir montavimo vadovas

IŠLEIDIMO ŽARNOS JUNGIMAS prijunkite indaplovę prie maitinimo šaltinio. 
Naudokite 15 A saugiklį. Naudokite tik varinius 
laidus! Rekomenduojama naudoti uždelsimo 
saugiklį ir grandinės pertraukiklį.

Lizdas turi būti arti prietaiso.

Įkiškite išleidimo žarną į išleidimo angą, 
mažiausiai 4 cm skersmens, patikrinkite, ar 
nėra įlinkimų. Jei gali prireikti, naudokite 
specialią tvirtinimo detalę, kuri yra 
komplekte (6 pav.). Laisvas žarnos galas gali 
būti nuo 40 cm iki 1 m aukštyje. Nenardinkite 
į vandenį.

DĖMESIO!
Prieš naudodami patikrinkite įžeminimą.

DĖMESIO!
Būtinai tinkamai pritvirtinkite 
plastikinį tvirtinimo elementą, nes 
žarna neturi būti laisva. To nepadarius, 
gali išsitaškyti vanduo.

Įsitikinkite, kad tinklo įtampos vertė 
atitinka nurodytą gamintojo lentelėje. 
Įjunkite (kištukinis lizdas taip pat turi būti 
įžemintas). Jei lizdas netinka kištukui, geriau 
pakeiskite lizdą, o ne naudokite 
jungiamuosius adapterius, nes jie gali 
perkaisti ir perdegti.

U-JUNGIMAS

Kaip prijungti U formos jungtį

Prietaisui prijungti prie vandens tiekimo šaltinio 
yra nauja U formos jungtis. Vandens slėgio 
vertės gali svyruoti nuo 0,04 iki 1 MPa. Jei 
vandens slėgis yra mažesnis už minimalią vertę, 
susisiekite su savo techninės priežiūros centro 
atstovu.

6 pav. Išleidimo žarnos jungtis.

ELEKTROS JUNGIMAS 1. Ištraukite U formos jungtį ir visas jo žarnas 
iš skyriaus galinėje indaplovės sienelėje.

DĖMESIO!
NIEKADA NENAUDOKITE pratęsimo 
kabelių IR JUNGIMO ADAPTERIŲ ŠIAM 
PRIETAISUI! JOKIŲ APLINKYBŲ 
APLINKYBĖMIS ATJUNKITE ĮŽEMINIMO 
KIŠTUKĄ NUO LAIDO.

2. U formos jungtį pritvirtinkite prie vandens čiaupo naudodami 

¾ colio varžtus.

3. Prieš paleisdami indaplovę pasukite vandens 
čiaupą iki galo, kad jį atidarytumėte.

Reikalavimai
elektros jungtims

Peržiūrėkite lentelę, kurioje yra galios 
vertės, kad sužinotumėte įtampą ir
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Naudojimo ir montavimo vadovas

Saugi įleidimo žarna ankštus. Jei vandentiekio vamzdžiai nauji 
arba nebuvo naudojami ilgą laiką, leiskite 
vandeniui nutekėti ir patikrinkite, ar jis 
švarus ir ar nėra nešvarumų. Jei to 
nepadarysite, gali užsikimšti įleidimo 
vožtuvas ir dėl to sugesti indaplovė.

Saugi įleidimo žarna turi dvi sieneles. Žarnų 
sistema įjungia ir išjungia vandens tiekimą, jei 
pažeidžiama įleidimo žarna arba jei oro tarpas 
tarp įleidimo žarnos ir išorinės gofruotosios 
žarnos yra užpildytas vandeniu.

Kaip atjungti U formos jungtį
iš adapterio

DĖMESIO!
Jūsų indaplovę galima prijungti tik prie 
šalto vandens tiekimo šaltinio. Karšto 
vandens prijungimas yra griežtai 
draudžiamas.

1. Išjunkite vandens tiekimą.
2. Padidinkite vandens slėgį, šiek tiek 

atsukdami žarnos veržlę. Taip išvengsite 
vandens purslų.

3. Nuimkite U formos jungtį nuo vandens čiaupo, 
suspausdami viršutinėje U formos jungties 
dalyje esantį spaustuką.

INDŲ PLOVIMO MAŠINOS MONTAVIMAS

SEKA
Kaip atjungti indaplovę

1. Išjunkite indaplovę.
2. Atjunkite U formos jungtį nuo čiaupo 
adapterio.

1. Pritvirtinkite dekoratyvines baldo dureles prie 
indaplovės durelių naudodami specialius 
tvirtinimo elementus (1 punktas, 7 pav.).

PASTABA:

Baigę paskutinį skalavimą, U formos 
jungtį galite nuimti ir laikyti.

2. Sureguliuokite durų spyruoklės įtempimą 
naudodami veržliaraktį, sukdami pagal laikrodžio 
rodyklę, kad priveržtumėte spyruoklę, ir prieš 
laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte jos 
įtempimą. Jei to nepadarysite, indaplovė gali 
sugesti (2 punktas, 7 pav.).

VANDENS PRIJUNGIMAS 3. Prijunkite įleidimo žarną prie šalto vandens 
tiekimo šaltinio.

DĖMESIO! 4. Prijunkite išleidimo žarną (žr. 6 pav.).

5. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.NAUDOKITE TIK NAUJAS ŽARNAS! 
PAKARTOTOJI NAUDOTI PRIEŠ NAUDOTOS 
ŽARNOS NELEIDŽIAMA. VANDENS SLĖGIO 
VERTĖS GALI SKIRSTYTI NUO 0,04 IKI 1,00 
MPA.

6. Sumontuokite indaplovę ant kreiptuvų (4 
punktas, 7 pav.).

7. Norėdami apsaugoti stalviršį nuo 
kondensato, užtepkite skaidrią lipnią 
foliją (pridedama) ant galinės stalviršio 
pusės (kad padengtų visą plotą virš 
indaplovės durelių).

Šalto vandens jungtis
Prijunkite šalto vandens tiekimo žarną prie 

srieginio ¾'' adapterio ir įsitikinkite, kad jis yra
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7 pav. Indaplovės įrengimo seka
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Naudojimo ir montavimo vadovas

8. Nustatykite indaplovę į norimą padėtį. MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

9. Išlyginkite indaplovę. Galines kojeles galima 
reguliuoti naudojant priekyje esančius varžtus 
(6a punktas, 7 pav.). Sureguliuokite priekines 
kojeles veržliarakčiu (6b punktas, 7 pav.).

Indaplovė turi būti lygiai, kad ji tinkamai 
veiktų.

1. Padėkite vandens lygį ant durelių ir nuleiskite 
bėgelį, kad išlygintumėte indaplovę.

10. Indaplovė turi būti pritvirtinta savo 
padėtyje. Yra 2 būdai tai padaryti:

2. Indaplovės konstrukcija leidžia reguliuoti 
kojeles, naudojant priekyje esančius varžtus (7 
pav.).
2.1.A. Jei jūsų stalviršis pagamintas iš medžio arba 

medžio drožlių plokštės, medvaržčiais 
pritvirtinkite prie jo indaplovę. Būkite 
atsargūs, nes svorio apkrova gali 
ištraukti varžtus iš medžio (7 punktas, 7 
pav.).

„A“ žymėjimas: varžtai, skirti reguliuoti galines 
kojeles.
„B“ žymėjimas: varžtai priekinėms kojoms 
reguliuoti.

2.2.

3. Būkite atsargūs reguliuodami kojeles: iki 
galo neišsukite jų iš indaplovės

B. Jei jūsų stalviršis pagamintas iš marmuro 
arba granito, pritvirtinkite indaplovę 
prie gretimų baldų sienos. Uždenkite 
varžtų galvutes guminiais dangteliais, 
kad nepažeistumėte stalviršio 
paviršiaus (8 punktas, 7 pav.).

kūnas!

TRIKČIŲ ŠALINIMO PATARIMAI

Problema Galimos priežastys Gynimo priemonės

Indaplovė yra
neveikia

Pakeiskite saugiklį, įjunkite apsauginius 
kištukus. Atjunkite visus kitus prietaisus, 
kurie naudoja tą patį lizdą

Perdegęs saugiklis arba išjungti 

apsauginiai kištukai

Įsitikinkite, kad indaplovė prijungta prie elektros 
tinklo.
Įsitikinkite, kad indaplovė tinkamai 
prijungta.

Nėra maitinimo

Įsitikinkite, kad visos žarnos yra tinkamai 
prijungtos

Žemas vandens slėgis
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Problema Galimos priežastys Gynimo priemonės

Drenažo siurblys
negalima perjungti
išjungti

Perpildymas Sistema aptinka perpildymą. Jei yra, 
cirkuliacinis siurblys išjungtas, o išleidimo 
siurblys įjungtas.

Triukšmas Triukšmas dėl minkštų maisto likučių 
sutraiškymo arba triukšmas, kylantis 
atidarius dozatoriaus dangtį.

Kažkoks natūralus triukšmas

Stalo reikmenys nėra 
pritvirtinti krepšelyje arba 
jame yra labai mažai objekto

Įsitikinkite, kad visi indai tinkamai 
pritvirtinti krepšelyje.

Indaplovė naudojama retai. Jei taip yra, 
kartą per savaitę įpilkite vandens ir 
išleiskite. Taip sandarikliai išliks šlapi.Variklio triukšmas

Muilo putos 
gyvenvietėje cham-
ber

Naudokite tik specialiai sukurtas priemones. Jei 
aptinkate muilo putų, atidarykite indaplovę ir 
leiskite joms nusistovėti.
Į nusėdimo kamerą įpilkite 4,5 l šalto vandens. 
Uždarykite dureles, pasirinkite vieną iš 
trumpųjų programų, įjunkite indaplovę. 
Pakartokite tą patį, kaip reikia.

Netinkamas ploviklis
agentas

Išsiliejusi skalavimo priemonė Jei išsiliejo, iš karto nuvalykite.

Atsiskaitymas cham-
ber dėmėtas

Plovimo priemonė su
naudojamos dažančios medžiagos

Naudokite ploviklius be dažiklių.

Šlapi indai Skalavimo priemonės 
dozatorius tuščias

Užpildykite skalavimo priemonės dozatorių.

Nešvarūs indai Jei norite intensyvesnio skalbimo, pasirinkite 
kitą programą

Netinkama programa

Įsitikinkite, kad didesni indai netrukdo 
judantiems antgaliams.Tinklelis netinkamai pakrautas
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Problema Galimos priežastys Gynimo priemonės

Dėmės ant akinių
ir stalo reikmenys

1. Per kietas vanduo Norėdami pašalinti dėmes nuo stiklo gaminių, atlikite šiuos 

veiksmus:
2. Žema įleidžiamo vandens 
temperatūra 1. Išimkite iš indaplovės visus 

metalinius indus.
3. Indaplovės perkrova

4. Netinkamas pakrovimas
2. Nepilkite ploviklio.

3. Pasirinkite ilgiausią skalbimo ciklą.
5. Sena arba šlapia plovimo 
priemonė 4. Įjunkite indaplovę; leiskite jam veikti 

18–22 minutes ilgiau nei standartinis 
ciklas.6. Skalavimo priemonės dozatorius 

tuščias
5. Atidarykite dureles, supilkite 2 puodelius 

baltojo acto ant indaplovės dugno.7. Netinkamas 
ploviklio dozavimas

6. Uždarykite dureles, leiskite indaplovei 
užbaigti plovimo ciklą. Jei tai neveikia su 
baltuoju actu, pakartokite tą patį, bet 
naudokite ¼ puodelio citrinos rūgšties 
kristalų.

Stiklo indų drumstumas Minkštas vanduo sujungtas
su per dideliu ploviklio 
kiekiu

Naudokite mažesnį ploviklio kiekį (jei vanduo 
jūsų vietoje yra minkštas). Norėdami plauti 
stiklinius indus, pasirinkite ilgiausią skalbimo 
ciklą.

Geltona arba ruda plėvelė Arbatos ar kavos dėmės 
ant paviršių viduje
indaplovė

Norėdami rankiniu būdu pašalinti dėmes nuo 
indaplovės viduje esančių paviršių, naudokite ½ 
puodelio baliklio ir 3 puodelius vandens.

DĖMESIO!

Palaukite 20 minučių po to, kai 
indaplovė sustos. Prieš valydami leiskite 
jam atvėsti, kitaip galite nusideginti.

Dėl geležies nuosėdų gali 
susidaryti plėvelės

Turite įsigyti specialų vandens filtrą.
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Problema Galimos priežastys Gynimo priemonės

Dozatoriaus dangtelis

negalima uždaryti
Padėtis OFF 
nepasirinkta

Pasirinkite OFF padėtį, perkelkite durų 
užraktą į kairę.

Plovimo priemonė
likučių dozatoriuje

Indai blokuoja
dozuotojas

Tinkamai padėkite indus.

Nedideli garų kiekiai išeina pro angą, 
esančią šalia durų spynos (džiovinimo ir 
vandens išleidimo metu).

Garai Normalus reiškinys

Alu indai kontaktavo su 
kitais indaisJuodos arba pilkos 

dėmės ant indų
Norėdami pašalinti šias žymes, naudokite pusiau 

abrazyvines priemones.

Vanduo lieka 
gyvenvietės apačioje
kamera

Truputis vandens nusėdimo kameros apačioje 
padeda išlaikyti sandariklius drėgnus.

Normalus reiškinys

Būkite atsargūs, neišpilkite skalavimo priemonės. 
Jo išsiliejimas gali sukelti pernelyg didelį putų 
susidarymą ir perpildymą. Jei išsiliejo, nuvalykite 
jį audinio gabalėliu.

Perpildytas dozatorius arba 

išsiliejo skalavimo priemonė
Indaplovės nuotėkis

Išlyginkite indaplovę naudodami vandens 
lygį.

Indaplovė neišlyginta

Paslaugų kodai

Problema Galimos priežastys Gynimo priemonės

Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas. 

Patikrinkite, ar žarna nesulenkta.

Patikrinkite, ar drenažas neužsikimšęs.

Patikrinkite indaplovės durelių sandariklius. Patikrinkite, 

ar indaplovė išlyginta horizontaliai. Patikrinkite, ar 

neperpilta skalavimo priemonės.

Problemos su vandens 
tiekimu į indaplovęE1

E4 Perpildymas

Patikrinkite naudojamos ploviklio kokybę (reikia 
vengti pernelyg didelio putų susidarymo).
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KO NEGALITE PLAUTI INDŲ PLAVYBĖJE

– mediniai indai ir stalo reikmenys (visiškai 
arba iš dalies), nes gali išblukti jų 
spalvos, o indai gali prarasti patrauklią 
išvaizdą;

– kai kurių rūšių stikliniai indai gali prarasti 
skaidrumą po kelių skalbimo ciklų;

– Niekada nedėkite į indaplovę daiktų, pagamintų 
iš sugeriančių medžiagų (kempinių, 
rankšluosčių ir pan.).– indai su rankenomis iš bronzos ir ragų;

– trapūs / dekoratyviniai stiklo dirbiniai ir vazos, 
senoviniai porcelianiniai indai – skalbimas 
mašina gali pažeisti jų dekoratyvinius 
paveikslus;

ĮSPĖJIMAS: neplaukite indų ar stalo 
indų, užterštų tabako pelenais, vašku, 
dažais ir tepalais (variklio alyva).

– plastikiniai indai, neatsparūs karštam 
vandeniui;

– vario ir alavo dirbiniai, dirbiniai iš aliuminio ir 
sidabro;
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GYVYBĖS PABAIGOS IŠMETIMAS SANDĖLIAVIMAS

Elektriniuose ir elektroniniuose 
prietaisuose dažnai yra komponentų, kurie 
yra vertingi net pasibaigus jų eksploatavimo 
laikui. Tuo pačiu metu šių prietaisų 
medžiagose taip pat gali būti pavojingų 
medžiagų, reikalingų aukščiau nurodytos 
įrangos veikimui ir saugai. Netinkamas 
tvarkymas su pasibaigusio galiojimo 
prietaisais arba jų šalinimas kaip buitinės 
atliekos gali labai pakenkti žmonių sveikatai 
ir aplinkai. Todėl nepatartina jų išmesti kaip 
buitinių atliekų.

Prietaisą laikykite sausoje vietoje, toliau nuo 
aukštos temperatūros ir saulės spindulių 
šaltinių. Laikymo metu vengti staigių 
temperatūros pokyčių. Neleidžiama laikyti 
nesupakuoto produkto.

TRANSPORTAVIMAS

Pakuotės numetimas ir bet koks mechaninis 
poveikis jai yra griežtai draudžiamas.

Rekomenduojame nusiųsti prietaisus, kurių 
galiojimo laikas pasibaigęs, į licencijuotą atliekų 
išmetimo ir surinkimo punktą.

Prieš siųsdami prietaisą išmesti, laikykite jį 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ruošdami gaminį utilizuoti, atjunkite jį, 
padarykite neveikiančius laidą ir kištuką 
(pavyzdžiui, galite jį nupjauti), taip pat durų 
užraktą. Taip išvengsite tolesnio neteisėto 
indaplovės, kuri bus galutinai šalinama, 
naudojimo.

.
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Garantinio aptarnavimo sąlygos

Gaminiams taikomas nemokamas remontas, jei jie 
naudojami tik asmeniniams, šeimos ar kitiems 
poreikiams, nesusijusiems su verslo veikla ar 
tenkinant buitinius poreikius įmonės, įstaigos ar 
įmonės biure. Gaminių naudojimas kitiems 
tikslams, nei nurodyta aukščiau, laikomas 
eksploatavimo taisyklių pažeidimu.

nuplėšiamoje kortelėje), modelį ir gaminio serijos 
numerį.

Prieš skambindami techninės priežiūros centro 
specialistui, atidžiai perskaitykite naudojimo 
taisykles. Jei specialisto atliktos diagnostikos metu 
prekė yra be defektų, Paslaugų centras pasilieka 
teisę reikalauti iš kliento nepagrįsto skambučio 
apmokėjimo, remiantis galiojančiu kainoraščiu.Garantinis sertifikatas suteikia teisę nemokamai 

pataisyti gaminį per 12 mėnesių nuo pirkimo 
datos. Jei turite klausimų dėl techninės priežiūros, 
kreipkitės į oficialų prekės ženklo atstovą. 
Kontaktinius duomenis rasite mūsų partnerio 
svetainėje krona-steel.com. Garantiniu laikotarpiu 
sugedusios gaminių dalys gali būti nemokamai 
taisomos arba pakeičiamos naujomis. Serviso 
centras turi nuspręsti, ar sugedusią prekę taisyti ar 
pakeisti.

Bet kokie skundai dėl komponentų kokybės yra 
svarstomi tik atlikus kokybės patikrinimą 
(techninės būklės patikrą), kurį atlieka įgalioto 
aptarnavimo centro atstovas.

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą klientui ar 
kliento turtui, ir neprivalo atlikti nemokamo 
remonto, jei įvyksta bet kuris iš šių atvejų:

Gaminio tarnavimo laikas – 7 (septyneri) metai. 
Tarnavimo laikas prasideda nuo pirkimo datos. Jei 
paaiškėja, kad pirkimo datos nustatyti neįmanoma, 
eksploatavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo 
pagaminimo datos, užkoduotos gaminio serijos 
numeriu, esančiame gamintojo lentelėje.

– trūksta dokumentų, patvirtinančių teisę į nemokamą 
remontą;

– neatliko įgaliotų asmenų remonto, pakeistas 
gaminio dizainas, rastas gaminio įsikišimas, 
prieštaraujantis eksploatavimo taisyklėms;

Gamintojo plokštelės prieinamumas yra privaloma 
sąlyga! Įsitikinkite, kad jis yra prieinamas, ir 
laikykite jį visą gaminio naudojimo laiką. Jei jo nėra, 
gali pasirodyti, kad neįmanoma nustatyti gaminio 
modelio, pagaminimo datos. Dėl to prašymas dėl 
nemokamo remonto gali būti atmestas.

– buvo pažeistos eksploatavimo taisyklės, 
nurodytos gaminio vadove;

– buvo pažeisti įrengimo reikalavimai, kaip 
nurodyta gaminio vadove;

– prekė nebuvo laiku prižiūrėta ir prižiūrėta, kaip 
reikalauja prekės instrukcija;Nemokamas remontas galimas tik turint tinkamai 

ir tinkamai užpildytą garantinį taloną, įsigytos 
prekės pardavimo kvitą, kitus remontui ar 
diagnostikai pateiktus prekės garantinį laikotarpį 
patvirtinančius dokumentus.

– gaminys buvo prijungtas prie vandens tiekimo 
sistemos, kurios vandens slėgis skiriasi nuo 
gaminio vadove nurodytų verčių;

Pirkdami prekę įsitikinkite, kad garantinis 
pažymėjimas yra tinkamai užpildytas, jame nėra 
pataisymų, jame yra pirkimo data, pardavimo 
agentūros antspaudas ir pardavėjo parašas (įskaitant

– pakeisti komponentai ir eksploatacinės 
medžiagos (priedai, apšvietimo lempos*, filtrai, 
nuotolinio valdymo įtaisai, vandens tiekimas (be 
aqua-stop sistemos) / vandens išleidimo žarnos

* Išskyrus foninio apšvietimo lempas, nebent jų keitimo procedūra aprašyta naudojimo vadove. Nemokama tik 
pakeitimo procedūra, o ne pati lempa.
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INDŲ plovimo mašinos

Garantinio aptarnavimo sąlygos

indų plovimo mašinos, akumuliatoriai, baterijos ir kt., 
rankiniu būdu tvarkomos plastikinės dalys;

– mechaniniai gaminio pažeidimai (įbrėžimai, 
įtrūkimai, ištrupėjimai ir kt.);

– naudotos, netinkamos kokybės eksploatacinės 
medžiagos;

– parduodamos būklės praradimas dėl cheminių medžiagų 
poveikio;

– buvo nustatyti defektai ir pažeidimai, atsiradę dėl 
ekstremalių sąlygų ir nenugalimos jėgos 
aplinkybių (gaisras, Dievo darbai ir kt.);

– valymo/plovimo priemonių naudojimas, 
neatitinkantis gaminio tipo;

– terminiai, mechaniniai ir kiti tokio pobūdžio 
pažeidimai, atsiradę eksploatacijos metu;– vandens ir tirpalų poveikis mechaniniams ir 

elektriniams gaminio komponentams;
– Paslaugos centro specialisto atliktas gaminio 

pašalinimas pasirodo neįmanomas (sudėtingos 
pašalinimo procedūros gali būti priskirtos 
gaminį sumontavusiai įmonei);

– įrodytas aplaidus sandėliavimas ir/ar gabenimas;

– įrangos pažeidimai (gedimai), gedimai dėl 
gyvūnų, vabzdžių ir jų gyvybinių funkcijų 
produktų; – neplanuotas gaminio naudojimas;

– per didelis kaitinimo elementų apnašas (esant 
didesniam vandens kietumui reikalingas tinkamas 
apdorojimas, naudojant specialius preparatus);

– buvo pažeistos garantijos sąlygos, nurodytos 
garantiniame dokumente.

Garantinis aptarnavimas netaikomas: 
reguliavimas, montavimas, valymas ir prijungimas.– pašalinių daiktų mašinos viduje;
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