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(5kg)



Cotton +
(Medvilnė+)

60 °C 4,5 kg

Allergy Care 
(Apsauga 
nuo alergijų)

Padeda pašalinti alergenus, 
pavyzdžiui, namines erkutes, 
 žiedadulkes ir kačių kailio liekanas.

Medvilnė, apatiniai, 
patalynė ir kūdikių 
drabužiai

Baby 
Steam Care 

(Kūdikių drabužių  
priežiūra su garais)

Rūpinasi drabužiais 
švelniais judesiais ir 
geresniais rezultatais 
su garais.

Skalbiniai kūdikiams ir 
vaikams

(Lengva 
priežiūra)



Wash+Dry(5kg)



+

Spinta

 

Džiovinimo programa
Programa Apibūdinimas Audinio tipas Maksimali apkrova

Įvertinimas

Įvertinimas

Įvertinimas

Įvertinimas

0,5 kg

1,5 kg

3,0 kg

4,0 kg

Normalus, 

Lyginti

Žema
temp.

 

 

 

Laikas 150 min. 

Medvilnė, rankšluosčiai
Galite pakeisti džiovinimo laiką, 
atsižvelgdami į didžiausią apkrovą.

Norint sumažinti žalą rūbams, 
džiovinimo temperatūra žema.

Lengvai prižiūrima tekstilė, sintetiniai 
audiniai, tinkami skalbti pasirinkus 
programą "Easy Care (Paprariežiūra)"
,Mix (Įvaiūs)" .

Paprastam lyginimui džiovinimą 
baikite drėgnos būsenos.

Medvilnės arba lininiai audiniai, paruošti 
lyginti ciklo pabaigoje.

Medvilnė. Pasirinkite šį ciklą, kad
sutrumpintumėte ciklo laiką ir energijos

Intensyvaus džiovinimo ciklui.

Medvilniniai arba lininiai audiniai, 
pavyzdžiui, medvilniniai rankšluosčiai 
marškinėliai ir lininiai skalbiniai.

Laikas 120 min.

Laikas 90 min.

Laikas 60 min.

Laikas 30 min.

ekologiškas

sunaudojimą džiovinimo cikle. 

2,5 kg



Delay End Crease Care

Cotton +
(Medvilnė+)

Wash + Dry (5kg)

Allergy Care 
 

Baby Steam Care 
 

(Lengva priežiūra)

(Apsauga nuo alergijų)

(Kūdikių drabužių priežiūra su garais)



Cotton +
(Medvilnė+)

Wash + Dry (5kg)

Cotton +

Allergy Care 
 

Baby Steam Care 
 

(Lengva priežiūra)

(Apsauga nuo alergijų)

(Kūdikių drabužių priežiūra su garais)

44 %

246 44 %

48

45

0,40

0,52

9 kg 9 kg 9 kg



3 sekundes.

Add Item (Skalbinių papildymas)
Įjungus skalbimo programą, galite papildomai 
įdėti skalbinius.

1 Nuspauskite "Add Item" mygtuką, kai LED 
yra įjungtas.

2  Įdėkite arba išimkite skalbinius.

3   "esuaP/tratS" etiksuapsap ri sirud etikyradžU
mygtuką. 

PASTABA
 • Saugumo sumetimais, durelės lieka užrakintos, 
jei skalbyklėje yra daug vandens, arba vanduo 
yra karštas. Tuo metu papildomai skalbinių 

 • Jei vandens temperatūra būgno viduje yra aukšta, 
palaukite, kol atvės.

ĮSPĖJIMAS
 • Papildomai dedant skalbinius, įsitikinkite, kad 
pilnai įstūmėte juos į būgno vidų. Skalbiniams 
įstrigus durų skląstyje, guminis tarpiklis gali būti 
pažeistas ir lemti gedimą arba vandens nuotėkį.

ant grindų arba sukelti nudegimą.

 
• Durų atidararymas jėga gali pažeisti skalbyklės 

dalis, ją sugadinti arba sukelti saugumo problemas.

 • Jei atidarysite duris, kai viduje yra daug muilo 
putų arba vandens, putos bei vanduo gali išsilieti 

įdėti negalima.

Džiovinimo laiką galima pasirinkti paspaudus 
mygtuką "Dry".

Džiovinimo programa gali trukti iki 7 valandų.

Šios džiovinimo trukmės yra apytikslės, skirtos 
padėti jums pasirinkti džiovinimo nustatymus.

PASTABA

Numatomas džiovinimo laikas skiriasi nuo 
realaus džiovinimo laiko skalbiant Automatine 
programa. Džiovinimo laiką įtakoja medžiagos 
tipas, įkrovos dydis, bei pasirinktas sausumo 

Pasirinkus tik džiovinimo programą, sukimas 
vyksta automatiškai energijos vartojimo 

Džiovinimo laiko instrukcija

lygis.

efektyvumui užtikrinti.

Delay End

Delay End



Delay End

Crease Care (Nesiglamžymas)
Jei norite išvengti glamžymosi, rekomenduojama 
nesiglamžymo programa.

1 Paspauskite mygtuką „Power“.

2 Pasirinkite skalbimo programą.

3 Paspauskite mygtuką Crease Care

4 Paspauskite mygtuką Start/Pause.

3 sekundes.



(30-60-90-120-150)
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Prekės fiche_Commission direktyva 96/60 / EB

Tiekėjo prekės ženklas „LG“

Tiekėjo modelio identifikavimo ženklas

Modelio energijos efektyvumo klasė, nustatyta pagal IV priedą. Išreiškiama 
kaip „Energijos efektyvumo klasė… skalėje nuo A (efektyvesnė) iki G (mažiau 
efektyvi)“. Jeigu ši informacija pateikiama lentelėje, ji gali būti išreikšta kitomis 
priemonėmis tik tada, kai yra aišku, kad skalės ribos – nuo A (efektyvesnė) iki 
G (mažiau efektyvi).

B

Jeigu informacija pateikta lentelėje ir jeigu kai kuriems lentelėje išvardintiems 
prietaisams laikantis Reglamento (EEB) Nr. 880/92 nuostatų buvo suteiktas 
Bendrijos ekologinis ženklas, ši informacija gali būti pateikiama čia. Tuo atveju 
langelio pavadinime nurodoma „Bendrijos ekologinis ženklas“, o pačiame 
langelyje pateikiama ekologinio ženklo 
kopija. Ši nuostata nepažeidžia Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos 
reikalavimų.

Ne

Energijos sunaudojimas skalbimui, gręžimui ir džiovinimui kWh per visą darbo 
ciklą, kaip apibrėžta I priedo V pastaboje. 7,29 kWh / 

ciklas
Energijos sunaudojimas tik skalbimui ir gręžimui kWh per skalbimo ciklą, kaip 
apibrėžta I priedo VI pastaboje. 1,17 kWh / 

ciklas
Skalbimo efektyvumo klasė, nustatyta pagal IV priedą. Išreiškiama kaip 
„Skalbimo efektyvumo klasė... skalėje nuo A (aukštesnė) iki G (žemesnė)“. Gali 
būti išreikšta kitaip, jeigu aišku, kad skalės ribos – nuo A (aukštesnė) iki G 
(žemesnė).

B

Vandens išsiurbimo efektyvumas taikant standartinį medvilninių skalbinių 
skalbimo esant 60 0C ciklą, nustatytas atliekant bandymus vadovaujantis šios 
direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais darniaisiais standartais. Išreiškiamas 
kaip „Vanduo, likęs po gręžimo… % (kaip procentas nuo sausų skalbinių 
svorio)“.

44 %

Maksimalus apsisukimų greitis, kaip apibrėžta I priedo VIII pastaboje. 1400 aps./
min.

Pakrovimas taikant standartinį medvilninių skalbinių skalbimo esant 60 0C 
ciklą, kaip apibrėžta I priedo IX pastaboje. 9 kg

Pakrovimas taikant standartinį medvilninių skalbinių džiovinimo ciklą, kaip 
apibrėžta I priedo X pastaboje. 5 kg

Vandens sunaudojimas skalbimui, gręžimui ir džiovinimui, išreikštas litrais, per 
visą darbo ciklą, kaip apibrėžta I priedo XI pastaboje. 140 l / ciklas

Vandens sunaudojimas tik skalbimui ir gręžimui, išreikštas litrais, taikant 
standartinį medvilninių skalbinių skalbimo esant 60 0C ciklą (ir gręžimą), 
nustatytas atliekant bandymus, vadovaujantis šios direktyvos 1 straipsnio 2 
dalyje nurodytais darniaisiais standartais.

57 l / ciklas

Skalbimo ir džiovinimo laikas. Programos laikas visam darbo ciklui (medvilninių 
skalbinių skalbimas esant 60 0C ir medvilninių skalbinių džiovinimas) pagal 
pakrovimą, nustatytas atliekant bandymus, vadovaujantis šios direktyvos 1 
straipsnio 2 dalyje nurodytais darniaisiais standartais.

678       min.
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Prekės fiche_Commission direktyva 96/60 / EB

Energijos ir vandens sunaudojimas padauginus 5 (energija) ir 12 (vanduo) 
punktuose nurodytą sunaudojimą iš 200. Tai išreiškiama „apskaičiuotu 
sunaudojimu per metus keturių asmenų namų ūkiui, kai džiovintuvas visuomet 
naudojamas (200 ciklų)“.

1458 kWh / 
metus

28000 l / 
metus

Energijos ir vandens sunaudojimas padauginus 6 (energija) ir 13 (vanduo) 
punktuose nurodytą sunaudojimą iš 200. Tai išreiškiama „apskaičiuotu 
sunaudojimu per metus keturių asmenų namų ūkiui, kai džiovintuvas 
niekuomet 
nenaudojamas (200 ciklų)“.

234 kWh / 
metus

11400 l / 
metus




