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Jūsu jaunais veļas žāvētājs

Jūs esat izvēlējies Siemens ražotu veļas 
žāvētāju. 

Lūdzam veltīt nedaudz laika, lai izlasītu 
pamācību un uzzinātu, kādas ir jūsu 
veļas žāvētāja priekšrocības.

Lai apliecinātu augsto Siemens kvalitāti, 
katram veļas žāvētājam, kas atstāj mūsu 
rūpnīcu, tiek rūpīgi pārbaudītas tā 
tehniskās funkcijas un stāvoklis.

Ar papildinformāciju par mūsu 
izstrādājumiem, aprīkojumu, rezerves 
daļām un pakalpojumiem varat 
iepazīties tīmekļa lapā www.siemens-
home.bsh-group.com vai sazinoties ar 
mūsu klientu apkalpošanas dienesta 
centriem.

Lietošanas un uzstādīšanas pamācība ir 
kopēja dažādiem modeļiem; atšķirības 
izceltas aprakstā.

Sāciet veļas žāvētāja ekspluatāciju tikai 
tad, kad esat izlasījis lietošanas un 
uzstādīšanas pamācību!

Attēlojuma principi

: Brīdinājums!

Šī kombinācija, ko veido simbols un 
signālvārds, norāda uz iespējami 
bīstamu situāciju. Neievērojot 
norādījumus, iespējami savainojumi vai 
nāve.

Uzmanību!

Šis signālvārds norāda uz iespējami 
bīstamu situāciju. Neievērojot 
norādījumus, iespējams nodarīt 
bojājumus vai piesārņot vidi.

Norādījums/padoms

Padomi par optimālu iekārtas 
ekspluatāciju/noderīga informācija.

1. 2. 3./a) b) c)

Darba gaita tiek attēlota, izmantojot 
skaitļus vai burtus.

■ / -

Uzskaitījumi tiek attēloti, izmantojot 
kvadrātiņus vai defises.
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8 Paredzētā lietošana
Paredzētā lietošana■ Tikai lietošanai mājsaimniecībā.
■ Veļasmašīna ar žāvētāju ir piemērota 

ar veļasmašīnu mazgājamu 
tekstilizstrādājumu un ar rokām 
mazgājamu veļas izstrādājumu 
mazgāšanai, noteikta veida 
tekstilizstrādājumu žāvēšanai 
atbilstīgi norādījumiem kopšanas 
instrukcijās.

■ Ierīce darbojas ar aukstu ūdeni no 
ūdens padeves un tirdzniecībā 
pieejamiem mazgāšanas un 
kopšanas līdzekļiem, kuri ir piemēroti 
lietošanai veļasmašīnai ar žāvētāju.

■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 
norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

■ Veļasmašīnu ar žāvētāju drīkst lietot 
bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu 
vecumu, personas ar ierobežotām 
fiziskām, sensorām vai mentālām 
spējām un personas, kurām ir 
nepietiekama pieredze un zināšanas, 
ja tiek nodrošināta atbildīgas 
personas uzraudzība vai ir saņemta 
instruktāža.

■ Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas vai 
apkopes darbus bez uzraudzības.

■ Sargiet dzīvniekus no veļasmašīnas 
ar žāvētāju.

■ Uzstādiet un lietojiet veļasmašīnu ar 
žāvētāju telpā, kas aprīkota ar 
kanalizācijas sistēmu.

Izlasiet un ievērojiet lietošanas un 
uzstādīšanas instrukcijas, kā arī pārējo 
informāciju, kas pievienota veļasmašīnai 
ar žāvētāju.
Saglabājiet dokumentus, lai varētu tos 
izmantot arī vēlāk.
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Drošības noteikumi    lv
( Drošības noteikumi
Drošības noteikumiElektrodrošība

:Brīdinājums
Nāves risks!
Nāves risks, pieskaroties 
ķermeņa daļām.
■ Atvienojot strāvas padeves 

vadu, vienmēr velciet aiz 
kontaktdakšas, nevis vada, 
citādi vadu iespējams sabojāt.

■ Nekas nepieskarieties vai 
neturiet strāvas padeves vadu 
ar mitrām rokām.

Savainošanās risks!

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
■ Ja veļasmašīnu ar žāvētāju 

paceļ aiz izbīdītajām daļām 
(piem., durtiņām), šīs daļas 
var nolūzt vai radīt 
savainojumus. 
Neceliet veļasmašīnu ar 
žāvētāju aiz izbīdītajām daļām.

■ Ja uzkāpsiet uz veļasmašīnas 
ar žāvētāju, darba virsma var 
salūzt un radīt savainojumus.
Nekāpiet uz veļasmašīnas ar 
žāvētāju.

■ Atspiežoties pret/turoties pie 
atvērtām durtiņām, 
veļasmašīna ar žāvētāju var 
apgāzties un radīt 
savainojumus.
Neatspiedieties pie atvērtām 
veļasmašīnas ar žāvētāju 
durtiņām.

■ Ieliekot rokas tvertnē, kas 
griežas, varat savainot rokas.
Netveriet tvertni, kas griežas. 
Pagaidiet līdz tvertne apstājas.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
■ Mazgājot drēbes augstā 

temperatūrā, iespējams 
applaucēties, pieskaroties 
karstajam mazgāšanas 
ūdenim (t. i., ja karstais ūdens 
tiek novadīts izlietnē). 
Nepieskarieties karstajam 
mazgāšanas ūdenim.

■ Ja žāvēšanas programma tiek 
pārtraukta, ierīce un veļa var 
būt ļoti karsta. Izvēlieties 
Intensive Dry (Intensīva 
žāvēšana) Ù vai Low Heat 
Dry (Žāvēšana zemā 
temperatūrā) ^ un izvēlieties 
15 minūšu žāvēšanas ilgumu, 
lai veļa atdzistu pirms 
izņemšanas.

Bērnu drošība

:Brīdinājums
Nāves risks!
Ja bērni spēlējas uz 
veļasmašīnas ar žāvētāju, viņi var 
atrasties dzīvībai bīstamās 
situācijās vai savainoties.
■ Neļaujiet bērniem 

nepieskatītiem atrasties 
veļasmašīnas ar žāvētāju 
tuvumā.

■ Neļaujiet bērniem spēlēties ar 
veļasmašīnu ar žāvētāju.

:Brīdinājums
Nāves risks!
Bērni var ieslēgties ierīcēs un 
nosmakt.
Ierīcēm, kuras nelieto:
■ atvienojiet elektrotīkla 

kontaktdakšu;
5



lv    Vides aizsardzība
■ atvienojiet elektrības vadu un 
izņemiet kopā ar 
kontaktdakšu;

■ noņemiet slēdzi uz 
veļasmašīnas ar žāvētāju 
durtiņām.

:Brīdinājums
Aizrīšanās risks!
Spēlējoties bērni var ietīties 
iepakojumā/plēvē un 
iepakojuma daļās vai uzvilkt sev 
galvā un nosmakt. 
Iepakojumu, plastmasas plēves 
un iepakojuma daļas glabājiet 
bērniem nepieejamā vietā.

:Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļi, tos norijot, var izraisīt 
saindēšanos vai acu/ādas 
kairinājumu, tiem pieskaroties. 
Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļus glabājiet bērniem 
nepieejamās vietās.

:Brīdinājums
Acu/ādas kairinājums!
Pieskaršanās mazgāšanas un 
kopšanas līdzekļiem var izraisīt 
acu/ādas kairinājumu. 
Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļus glabājiet bērniem 
nepieejamās vietās.

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
Mazgājot augstā temperatūrā, 
veļasmašīnas durtiņu stikls kļūst 
karsts. 
Neļaujiet bērniem pieskarties 
karstajām durvīm.

7 Vides aizsardzība
Vides aizsardzībaIepakojums/nolietota ierīce

)
Utilizējiet iepakojumu videi nekaitīgā 
veidā.
Ierīce ir apstiprināta saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu 20012/19/EU par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(EEIA). Direktīva norāda vienotu ES 
sistēmu lietotu iekārtu nodošanai un 
pārstrādei.

Norādes un padomi

■ Izmantojiet maksimālo iespējamo 
veļas daudzumu noteiktajai 
programmai.
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

■ Vidēji netīru veļu mazgājiet bez 
priekšmazgāšanas.

■ Iestatāmā temperatūra ir atkarīga no 
norādēm tekstilizstrādājumu 
kopšanas norādījumu etiķetēs. 
Ierīces temperatūra var atšķirties no 
norādītās, lai enerģijas taupīšanas un 
mazgāšanas rezultāts būtu optimāls.

■ Enerģijas taupīšanas režīms: 
displeja apgaismojums pēc vairākām 
minūtēm izdziest un mirgo poga ! 
(Starts/pārlādēšana). Lai aktivizētu 
gaismu, nospiediet jebkuru pogu.
Enerģijas taupīšanas režīms nav 
aktivizēts, ja programma jau 
darbojas.

■ Ja veļu pēc tam žāvē ierīcē, 
izvēlieties maksimālo iespējamo 
griešanās ātrumu. Jo mazāk ūdens ir 
veļā, jo mazāk laika un enerģijas ir 
nepieciešams žāvēšanai.
Nežāvējiet veļu, no kuras pil ūdens.

■ Vēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce, un 
regulāri tīriet gaisa ieplūšanas filtru.
Tīrīšana un apkope ~ 28 lpp.
un uzstādīšana un pieslēgšana 
~ 37 lpp.
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Galveno punktu īss apraksts    lv
7

/ Galveno punktu īss 
apraksts 

Galveno punktu īss apraksts

--------

--------

--------

--------

1 @ @ @

Iespraudiet strāvas 
kontaktdakšu.
Atgrieziet krānu.

Atveriet durtiņas. Iestatiet Mazgāšanas/
žāvēšanas programmu, 
piem., Cottons 
(Kokvilna) Î.

Programmas 
informācija redzama 
displejā.

2 @ @

Ja nepieciešams, mainiet programmas 
pamatiestatījumus un/vai izvēlieties 
papildfunkcijas.

Šķirojiet veļu. Ievietojiet veļu.

3 @ @ @

Atveriet mazgāšanas 
līdzekļa atvilktni.

Dozējiet mazgāšanas 
līdzekli atbilstīgi 
ieteiktajam ~ 16 lpp.

Aizveriet durtiņas. Nospiediet !(Starts/
pārlādēšana).

4 @ @ @

Programmas beigas. Pagrieziet 
programmas izvēles 
slēdzi $ Off 
(Izslēgts) pozīcijā.

Atveriet durtiņas un 
izņemiet veļu.

Aizgrieziet krānu. 
(modeļiem bez ūdens 
noslēga (“Aqua-
Stop”))



lv    Iepazīšanās ar ierīci
* Iepazīšanās ar ierīci
Iepazīšanās ar ierīciVeļasmašīna ar žāvētāju

( Karstā gaisa izplūde
0 Vadības panelis
8 Durtiņas ar rokturi
9S Durvju atvēršana
9T Aizveriet veļas durtiņas
@ Apkopes aizvars un aukstā 

gaisa ieplūdes vieta

H Trumuļa gaisma
8



Iepazīšanās ar ierīci    lv
Vadības panelis

Mainiet pamatiestatījumus izvēlētajai programmai 
un izvēlieties papildfunkcijas. 

( Izvēlieties programmu. Programmas izvēles 
slēdzi var grozīt abos virzienos.   
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

0 Nospiediet pogas °C (temperatūra), 0 
(Griešanās ātrums) un 5 (Pabeigšanas 
laiks), lai mainītu pamatiestatījumus. 
~ 24 lpp.

8 Izvēlēties žāvēšanas funkciju ~ 25 lpp.
@ Nospiediet pogas × (Funkcija) 

+è(Izvēlēties) papildfunkcijām. ~ 26 lpp.

H Palaidiet mazgāšanas programmu. Nospiediet 
pogu ! (Starts/pārlādēšana), lai palaistu, 
pārtrauktu (piem., veļas pārlādēšanai) un 
apturētu programmu.

P Izslēdziet ierīci. Iestatiet programmu izvēles 
slēdzi $ Off (Izslēgts) pozīcijā.
9



lv    Iepazīšanās ar ierīci
Displejs

Displeja indikatori iestatītajai programmai

( s Priekšmazgāšana

x Mazgāšana

q Skalošana

0 Notecināšana/izgriešana

Š Žāvēšana

§ Atdzesēšana, griešana žāvēšanas cikla laikā

Progresa rādītājs

0

Krāns | izgaismojas Ūdens spiediens ir pārāk zems. Tas pagarina 
programmas ilgumu.

| mirgo Krāns nav ieslēgts, vai nav ūdens spiediena.

Pārdozēšana o Iedegas, ja ierīcē ir pārāk daudz putu, ieslēgts 
viens skalošanas cikls. 

Bērnu drošības funkcija w izgaismojas Bērnu drošības funkcija ir aktivizēta, un prog-
rammas izvēles slēdzis ir pielāgots.

w mirgo Bērnu drošības funkcija ir aktivizēta, un prog-
rammas izvēles slēdzis ir pielāgots, vai ir 
nospiestas attiecīgās pogas.

Durtiņas v izgaismojas Durvis drīkst atvērt.

v mirgo Ja programma nav sākusies: durtiņas nav 
pareizi aizvērtas.

Mazgājamās veļas svars 7,0 kg* Maks. veļas svars iestatītajām programmām.

8 auksts - 90 °C Temperatūra °C.
10



Iepazīšanās ar ierīci    lv
– – – -1500 Griešanas ātrums apgr. skaits minūtē; – – –
 (Skalošanas apturēšana = bez pēdējās note-
cināšanas/izgriešanas), veļa pēc pēdējās skalo-
šanas reizes paliek ūdenī.

– 0 – Programmas beigas.

PAUS (Pauze) Programma pārtraukta.

– – – – Programmas beigas, izmantojot programmu 
Skalošanas apturēšana.

OPEN (Atvērt) Durvis iespējams atvērt, ja programma tiek pār-
traukta.

A:02 Durvis nevar atvērt. 

2:00* Programmas ilgums pēc programmas iestatīša-
nas stundās un minūtēs (h:min).

1 – 24 h Pabeigšanas laiks stundās (h).

@ Papildfunkcijas
Stains (Traipi) ë Asinis

V Dekoratīvās kosmētikas

ä Kafijas

W Tomātu

ì Zāles

¶ Vīna

Rinse plus (Papildu skalošana) l

Papildfunkciju izvēle ~ 26 lpp.
speedPerfect á (ātrās mazgāšanas 
prog.)

ecoPerfect à (enerģijas taupīšanas 
prog.)

Less iron (Vieglāka gludināšana) {
H Žāvēšanas funkcija AutoDry (Autom. 

žāvēšana)
Automātiskā žāvēšana – iespējams izvēlēties 3 
dažādus žāvēšanas režīmus.

± Izžāvē veļu pilnīgi sausu (autom.).

· Ilga žāvēšana (autom.)

Ó Saudzīga žāvēšana (autom.).

...min Žāvēšanas ilgums – iespējams izvēlēties 5 
žāvēšanas režīmu ilgumus.

120* Manuāli iestatīts žāvēšanas laiks.

Papildu informācija E : - -* Darbības traucējumu rādījumi.

0 Signāla iestatīšana. 

* Atkarīgs no iestatītajām programmām/papildfunkcijām.

Displeja indikatori iestatītajai programmai
11
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Z Veļa
VeļaVeļas sagatavošana 
mazgāšanai

Veļas šķirošana atbilstīgi:

Šķirojiet veļu atbilstoši kopšanas 
norādījumiem un ražotāja norādījumiem 
etiķetē.
■ Auduma/šķiedru veids
■ Krāsa

Norādījums:  Veļa var zaudēt krāsu 
vai tikt nepareizi iztīrīta. Baltu un 
krāsainu veļu mazgājiet atsevišķi.
Jaunus spilgtu krāsu audumus 
pirmajā mazgāšanas reizē mazgājiet 
atsevišķi.

■ Netīrumu pakāpe
– nedaudz netīra

Neizmantojiet priekšmazgāšanu, 
ja nepieciešams, iestatiet 
speedPerfect á papildfunkciju.

– normāla
Iestatiet programmu ar 
priekšmazgāšanu. Ja 
nepieciešams, iepriekš 
apstrādājiet traipus.

– ļoti netīra veļa
Ievietojiet tvertnē mazāk veļas. 
Izvēlieties programmu ar 
priekšmazgāšanu. Ja 
nepieciešams, iepriekš 
apstrādājiet traipus.

– Traipi: notīriet/iepriekš 
apstrādājiet traipus, kamēr tie nav 
ievilkušies. Vispirms patīriet ar 
ziepjainu ūdeni, neberziet. Tad 
izvēlieties piemērotu programmu 
un mazgājiet. Grūti noņemamus 
vai sakaltušus traipus reizēm var 
izmazgāt tikai pēc vairākām 
mazgāšanas reizēm.

■ Simboli uz veļas kopšanas 
etiķetēm –
Norādījums:  cipari norāda 
maksimālo temperatūru.

Veļas un veļasmašīnas ar žāvētāju 
pasargāšana:

Uzmanību!
Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem
Sveši priekšmeti (piem., monētas, 
papīra saspraudes, adatas, naglas) var 
bojāt ierīces daļas vai traucēt 
mazgāšanas procesa laikā.

Jāņem vērā tālāk minētās instrukcijas, 
sagatavojot veļu.
■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 

norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

■ Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru. Pārāk liels veļas svars 
ietekmē mazgāšanas rezultātu.

■ Nenovietojiet mazgāšanas līdzekļus 
un citus veļas priekšmazgāšanas 
līdzekļus (piem., traipu tīrītāji, 
izsmidzināmie līdzekļi skalošanai 
u. tml.) veļasmašīnas ar žāvētāju 
virsmas tuvumā. Izmantojot mitru 
drānu, nekavējoties noņemiet 
jebkāda izsmidzināmā līdzekļa 
paliekas un cita veida paliekas vai 
pilienus.

M var mazgāt kā parasti;  
piemēram, ar programmu 
Cottons (Kokvilna)

N jāmazgā saudzīgi;  
piemēram, ar programmu 
Viegli kopjama veļa

O jāmazgā īpaši saudzīgi, piem., 
ar programmu Saudzīgi 
mazgājama veļa/zīds

W jāmazgā ar rokām, piem., ar 
programmu W Vilna

Ž veļa, ko nedrīkst mazgāt veļas 
mazgājamā mašīnā.
12
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■ Iztukšojiet visas kabatas. Noņemiet 
jebkādus svešus priekšmetus.

■ Noņemiet metāla daļas (piem., 
papīra saspraudes u. tml.)

■ Bikses, trikotāža un trikotāžas 
izstrādājumi, piemēram, adīti 
apģērbi, T-krekli vai sporta krekli, 
jāizgriež ar iekšpusi uz āru.

■ Pārliecinieties, ka krūšturus ar 
stīpiņām var mazgāt veļasmašīnā.

■ Mazgājiet delikātu apģērbu tīkliņā vai 
maisiņā (zeķbikses, krūšturus ar 
stīpiņām u. c.).

■ Aiztaisiet rāvējslēdzējus, aizpogājiet 
pogas.

■ Ar birsti iztīriet smiltis no kabatām un 
apkaklēm.

■ Noņemiet aizkaru stiprinājumus vai 
ievietojiet tīkliņā/maisiņā.

Veļas sagatavošana žāvēšanai

Norādījums:  Lai nodrošinātu 
vienmērīgu žāvēšanas rezultātu, šķirojiet 
veļu pēc:
■ auduma veida;
■ žāvēšanas programmas;
■ kopšanas norādēm un etiķetēm.

Žāvējiet tikai to veļu, kas marķēta ar 
“žāvētājiem piemērota” vai tālāk 
norādītajiem simboliem.
■ a = Žāvēšana standarta temperatūrā 

(Intensive Dry (Intensīva 
žāvēšana) Ù )

■ ` = Žāvēšana zemā temperatūrā 
(Low Heat Dry (Žāvēšana zemā 
temperatūrā) ^ )

Tālāk minētos tekstilizstrādājumus 
nedrīkst žāvēt.

■ b = “nežāvējiet” kopšanas simbols.
■ Vilnu vai tekstilizstrādājumus ar vilnu.
■ Delikātu veļu (zīds, sintētiska 

materiāla aizkari).
■ Tekstilizstrādājumus, kas satur 

putugumiju vai līdzīgus materiālus.
■ Tekstilizstrādājumus, kas apstrādāti 

ar uzliesmojošiem šķidrumiem, 
piem., traipu noņēmējiem, 
petrolēteri, atšķaidītājiem. 
Sprādzienbīstamības risks! 

■ Tekstilizstrādājumus, kas var saturēt 
matu laku vai līdzīgas vielas.

Norādījumi
■ Pirms žāvēšanas ar roku mazgājami 

tekstilizstrādājumi jāizgriež ar 
piemērotu griešanās ātrumu.

■ Pirms žāvēšanas jāizgriež ar 
optimālo griešanās ātrumu. 
Ieteicamais griešanās ātrums 
kokvilnas izstrādājumiem ir vairāk 
nekā 1000 apgr./min; viegli 
kopjamiem tekstilizstrādājumiem 
lietojiet vairāk nekā 800 apgr./min.

■ Negludiniet uzreiz pēc žāvēšanas. 
Ieteicams vispirms veļu satīt, lai 
vienmērīgi izplatītu palikušo mitrumu.

■ Lai iegūtu labu žāvēšanas rezultātu, 
segas, frotē veļa un citi liela izmēra 
tekstilizstrādājumi jāžāvē atsevišķi. 
Nežāvējiet reizē vairāk par 4 frotē 
veļas gabaliem (vai 3 kg).

■ Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru.
13
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1 Ierīces lietošana
Ierīces lietošanaVeļasmašīnas ar žāvētāju 
sagatavošana
Veļasmašīna ar žāvētāju pirms 
piegādes tika testēta. Lai iztīrītu ierīci no 
pēc testēšanas palikušā ūdens, pirmais 
mazgāšanas cikls jāveic bez veļas, 
izmantojot programmu Fluff Clean 
(Pūku tīrīšana) 7. 
Pirms pirmās mazgāšanas/žāvēšanas 
~ 43 lpp.
Norādījums:  
■ Nekad neieslēdziet bojātu 

veļasmašīnu ar žāvētāju!
■ Informējiet par to klientu 

apkalpošanas dienestu! ~ 35 lpp.
1. Iespraudiet strāvas kontaktdakšu.
2. Atgrieziet krānu.

Pēc žāvēšanas programmas beigām 
sākas automātisks pūku tīrīšanas 
cikls. Ūdens pievades krānam jābūt 
atgrieztam, arī izvēloties žāvēšanas 
programmu.

Norādījumi
– Vienmēr nodrošiniet labu 

ventilāciju telpā, kurā atrodas 
veļasmašīna ar žāvētāju, lai 
žāvēšanas laikā radītais gaiss var 
aizplūst.

– Nekad nenoslēdziet gaisa 
dzesēšanas pievades un 
aizvades atveres.

3. Atveriet durtiņas.

Programmu izvēle/ierīces 
ieslēgšana

Norādījums:  Ja ir ieslēgta bērnu 
drošības funkcija, tā ir jāizslēdz, pirms 
varat iestatīt programmu. 

Ar programmu izvēles slēdzi izvēlieties 
vēlamo programmu. To var grozīt 
jebkurā virzienā.  
Veļasmašīna ar žāvētāju ir ieslēgta.

Displejā iestatītajai programmai tiek 
norādīts tālāk minētais:
■ programmas ilgums;
■ sākotnējo iestatījumu temperatūra;
■ sākotnējo iestatījumu griešanās 

ātrums;
■ maksimālais veļas svars.

Mazgāšanas programmas 
pielāgošana
Jūs varat izmantot attēlotos 
pamatiestatījumus vai pielāgot iestatīto 
programmu, lai tā būtu piemērota veļas 
veidam, nomainot pamatiestatījumus vai 
izvēloties papildfunkcijas. Iestatījumi un 
papildfunkcijas, ko iespējams izvēlēties, 
ir atkarīgas no iestatītās mazgāšanas/
žāvēšanas programmas. Programmu 
pārskats ~ 20 lpp.

Norādījumi
■ Funkcijas var iestatīt, atiestatīt vai 

mainīt atkarībā no programmas 
progresa.

■ Pogas ir jutīgas, tāpēc tām 
jāpieskaras viegli. Ja 
Poga °C (temperatūra), 
0 (griešanās ātrums), 
5 (pabeigšanas laiks) tiek turēta 
nospiesta, iestatījumi tiek 
automātiski pārskatīti.
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■ Programmu pamatiestatījumu maiņa 
mazgāšanas programmai, piem., 
mazgāšanas temperatūra.
Pieskarieties pogai °C 
(temperatūra), lai iestatītu vēlamo 
mazgāšanas temperatūru.

■ Mazgāšanas programmas 
papildfunkciju maiņa. 
Pieskarieties pogām × (Funkcija) un 
è (Izvēlēties), lai iestatītu vēlamās 
papildfunkcijas pēc 
nepieciešamības.

Norādījums:  
Kad ir nomainīti pamatiestatījumi un/vai 
papildfunkcijas, programmas ilgums var 
mainīties. 

Žāvēšanas programmas 
pielāgošana

Norādījums:  Ja ir iestatīta noteikta 
žāvēšanas vai mazgāšanas programma, 
kurai bez pārtraukuma seko žāvēšana, 
ja nepieciešams, iespējams mainīt 
žāvēšanas programmas 
pamatiestatījumus. 
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

Žāvēšanas programmas 
pamatiestatījumu maiņa. 
Pieskarieties pogai Ù (Žāvēšana), lai 
iestatītu vēlamo žāvēšanas režīmu vai 
ilgumu (tikai individuālām žāvēšanas 
programmām). 

Norādījums:  
Kad ir nomainīti pamatiestatījumi 
žāvēšanas programmai, programmas 
ilgums var mainīties. 

Veļas ievietošana

:Brīdinājums
Nāves risks!
Veļa, kas iepriekš apstrādāta ar 
šķīdinātājus saturošiem mazgāšanas 
līdzekļiem, piem., traipu noņēmējiem/
petrolēteri, vai izraisīt sprādzienu, ja 
ievietota veļasmašīnā ar žāvētāju.
Rūpīgi izskalojiet veļu ar rokām pirms 
mazgāšanas.

Norādījumi
■ Jauciet kopā maza un liela izmēra 

veļu. Dažāda lieluma veļa griešanās 
cikla laikā labāk izplatās tvertnē. 
Atsevišķi veļas gabali var izraisīt 
disbalansu. 

■ Ņemiet vērā maksimālo norādīto 
veļas svaru. Pārāk liels veļas svars 
nelabvēlīgi ietekmē mazgāšanas 
rezultātu un veicina burzīšanos.

1. Atlokiet iepriekš sašķirotu veļu un 
ievietojiet tvertnē.

2. Pārbaudiet, vai veļa neatrodas starp 
durtiņām un gumijas blīvi.

3. Aizveriet durtiņas.
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Norādījums:  Indikatora gaisma uz 
pogas ! (Starts/pārlādēšana) mirgo, 
un programmas pamatiestatījumi 
nepārtraukti redzami displejā. Iespējams 
mainīt pamatiestatījumus.

Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļu dozēšana un 
pievienošana

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Mazgāšanas līdzekļi un citi veļas 
priekšmazgāšanas līdzekļi (piem., traipu 
tīrītāji, izsmidzināmie līdzekļi skalošanai 
u. tml.) var sabojāt veļasmašīnas ar 
žāvētāju virsmas.
Nenovietojiet šos līdzekļus 
veļasmašīnas ar žāvētāju virsmu 
tuvumā. Ar mitru drānu nekavējoties 
noņemiet jebkāda izsmidzināmā līdzekļa 
paliekas un cita veida paliekas/pilienus.
Dozēšana
Mazgāšanas un kopšanas līdzekļus 
pievienojiet atkarībā no:
■ ūdens cietības (jautājiet ūdens 

piegādātājam);
■ ražotāja norādījumiem uz 

iepakojuma;
■ veļas daudzuma;
■ traipiem.
Dozētāju piepildīšana

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.
:Brīdinājums
Acu/ādas kairinājums!
Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktni 
atver, kamēr ierīce darbojas, 
mazgāšanas/kopšanas līdzekļi var 
iztecēt.
Atvilktni atveriet uzmanīgi.
Ja mazgāšanas/kopšanas līdzeklis 
nonāk saskarē ar acīm vai ādu, 
rūpīgi skalojiet.
Ja to netīšām norij, meklējiet ārsta 
palīdzību.

2. Ielejiet mazgāšanas un/vai tīrīšanas 
līdzekli.

Norādījumi
■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 

norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

■ Atšķaidiet viskozu veļas mīkstinātāju 
un kondicionieri ar ūdeni. Tas 
novērsīs aizsprostošanos.

■ Esiet uzmanīgs, ierīces darbības 
laikā atverot mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.

■ Ja ir izvēlēta individuāla žāvēšanas 
programma, nepievienojiet ierīcē 
mazgāšanas un/vai kopšanas 
līdzekļus. 

Šķidra mazgāšanas līdzekļa 
dozēšanas palīgs*
*atkarībā no modeļa

Novietojiet dozēšanas palīgu, lai pareizi 
izmērītu šķidrā mazgāšanas līdzekļa 
daudzumu.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 

atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa 
un pilnībā izvelciet atvilktni.

Dozētāja 
nodalījums I

Priekšmazgāšanas līdzeklis.

Dozētāja 
nodalījums 
i

Mīkstinātājam, cietinātājam. 
Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru.

Dozētāja 
nodalījums II

Mazgāšanas līdzeklis 
pamatmazgāšanai, ūdens 
mīkstinātājam, balinātājam, traipu 
tīrītājam.

Dozētāja 
nodalījums A

Šķidru mazgāšanas līdzekļu 
dozēšanai.
16
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2. Pabīdiet dozēšanas palīgu uz 
priekšu, salokiet un nofiksējiet.

3. Ievietojiet atvilktni ierīcē.

Norādījums:  Neizmantojiet dozēšanas 
palīgu želejveida mazgāšanas 
līdzekļiem un veļas pulveriem vai 
programmām ar priekšmazgāšanu vai 
tad, ja ir iestatīta programma 
“Pabeigšanas laiks”.

Modeļiem bez dozēšanas palīga ielejiet 
šķidro mazgāšanas līdzekli piemērotajā 
dozētājā un ievietojiet veļas tvertnē.

Programmas palaišana
Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana). 
Indikators izgaismojas, un programma 
sāk darbību.

Norādījums:  Ja vēlaties nodrošināt 
programmu pret netīšu iestatījumu 
maiņu, aktivizējiet bērnu drošības 
funkciju. 

Displejā redzams Pabeigšanas laiks, 
kamēr darbojas programma, vai 
programmas ilgums un programmas 
progresa simboli, kad ir palaista 
mazgāšanas programma.

Bērnu drošības funkcija
Veļasmašīnu ar žāvētāju iespējams 
nodrošināt pret netīšu iestatīto funkciju 
maiņu. Lai to veiktu, aktivizējiet bērnu 
drošības funkciju, kad programma ir 
palaista.

Aktivizēšana/deaktivizēšana: 
pieskarieties un turiet nospiestu pogu 
5 (Pabeigšanas laiks) apm. 
5 sekundes. Displejā parādās 

simbols w. Ja ir aktivizēts pogu 
signāls, atskan skaņas signāls.
■ w izgaismojas: bērnu drošības 

funkcija ir aktivizēta.
■ w  mirgo: bērnu drošības funkcija ir 

aktivizēta un programmas izvēles 
slēdzis ir pielāgots. Lai novērstu 
programmas pārtraukšanu, iestatiet 
programmas izvēles slēdzi izvēlētajā 
programmā. Simbols atkal 
izgaismojas.

Norādījums:  
Bērnu drošības funkcija var palikt 
aktivizēta līdz nākamās programmas 
palaišanai arī tad, ja veļasmašīna ar 
žāvētāju ir bijusi izslēgta. Šādā 
gadījumā deaktivizējiet bērnu drošības 
programmu pirms programma sāk 
darbību un, ja nepieciešams, aktivizējiet 
pēc programmas palaišanas.

Veļas pārlādēšana
Kad programma ir palaista, veļu 
iespējams pārlādēt vai izņemt, ja 
nepieciešams.
Iestatiet ! (Starts/pārlādēšana). 
Veļasmašīna ar žāvētāju pārbauda, vai 
pārlādēšana ir iespējama.
Norādījumi
■ Ja ir augsts ūdens līmenis, augsta 

temperatūra vai tvertne griežas, 
durtiņas paliek nobloķētas drošības 
apsvērumu dēļ un pārlādēšana nav 
iespējama. 
Ja displeja panelī redzams tālāk 
minētais:
A:02 + PAUS~ pārlādēšana nav 
iespējama. Lai turpinātu programmu, 
nospiediet pogu Starts/pārlādēšana 
!. 
v + OPEN ir izgaismoti~ 
pārlādēšana ir iespējama.

■ Neatveriet durtiņas, līdz abi simboli 
v + OPEN ir izgaismoti.

■ Neatstājiet durtiņas vaļā ilgāku laika 
periodu – no veļas var iztecēt ūdens.

■ Žāvēšanas laikā nevar aktivizēt 
pārlādēšanas funkciju.
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Programmas maiņa
Ja nejauši ir palaista nepareizā 
programma, to iespējams mainīt.

1. Iestatiet ! (Starts/pārlādēšana).
2. Izvēlieties citu programmu. Ja 

nepieciešams, pielāgojiet 
pamatiestatījumus un/vai iestatiet 
citas papildfunkcijas.

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana). 
Jaunā programma tiks palaista no 
sākuma.

Programmas pārtraukšana vai 
apturēšana

Programmām ar augstu temperatūru.
1. Iestatiet ! (Starts/pārlādēšana).
2. Lai atdzesētu veļu, iestatiet q Rinse/

Spin 0 (Skalošana/izgriešana).
3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).

Programmām ar zemu temperatūru.
1. Iestatiet ! (Starts/pārlādēšana).
2. Iestatiet q Rinse/Spin 0 

(Skalošana/izgriešana) vai Empty 
(Ūdens iztukšošana) p.

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).

Žāvēšanas programmām
1. Iestatiet Intensive Dry (Intensīva 

žāvēšana) Ù vai Low Heat Dry 
(Žāvēšana zemā temperatūrā) ^.

2. Nospiediet pogu Ù (Žāvēšana), un 
iestatiet 15 minūšu žāvēšanas 
ilgumu.

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).

Programmas beigas
– 0 – vai – – – – ir redzams displejā, un 
atskan skaņas signāls. 
Signāla iestatīšana ~ 27 lpp.
Ja iestatīta programma – – – 
(Skalošanas apturēšana = bez pēdējās 
notecināšanas/izgriešanas), nospiediet 
pogu ! (Starts/pārlādēšana), lai 
palaistu pēdējo notecināšanas 
izgriešanas ciklu.

Norādījumi
■ Programma turpina ar ūdens 

nosūknēšanu un veļas griešanu 
(pamata griešanās ātrumu 
iespējams iepriekš nomainīt).

■ Ja ūdens ir jānotecina apm. 1 minūti 
pēc programmas sākuma, 
pieskarieties pogai ! (Starts/
pārlādēšana) pirms sākas griešanās 
cikls, tad pagrieziet programmu 
izvēles slēdzi $ Off (Izslēgts) 
pozīcijā. Programma tiek pārtraukta 
un durtiņu bloķēšana ir atslēgta. Veļu 
iespējams izņemt.

■ Ja ir aktivizēta žāvēšanas funkcija, 
displejā pārmaiņus redzami 
indikatori PUSH,  līdz , End, mirgo 
indikators Starts/pārlādēšana  ! 
(Starts/pārlādēšana) un atskan 
skaņas signāls.

■ Tvertne turpina griezties 30 minūtes 
īpaša ātrumā, lai novērstu veļas 
burzīšanos.

■ Ja vēlaties nekavējoties izņemt veļu, 
pieskarieties jebkurai pogai, lai 
atceltu vai pāriestatītu programmu.

■ Ja displejā mirgo indikators hot  
(karsts) pirms žāvēšanas 
programmas beigām, tvertnē ir 
augsta temperatūra. Turpinās 
tvertnes atdzesēšanas programma, 
līdz tās temperatūra samazinās.
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Ierīces lietošana    lv
Pēc mazgāšanas/žāvēšanas

1. Atveriet durtiņas un izņemiet veļu.
2. Iestatiet programmu izvēles slēdzi 

$ Off (Izslēgts) pozīcijā. Ierīce ir 
izslēgta. 

3. Aizgrieziet krānu. 
Nav nepieciešams modeļiem ar  
“Aqua-Stop”. ~ 37 lpp.

4. Atvienojiet strāvas padeves 
kontaktdakšu.

Norādījumi
■ Neatstājiet veļu vai tās elementus 

tvertnē. Nākamajā mazgāšanas reizē 
tie var sarukt vai nokrāsot veļu.

■ Noņemiet svešus priekšmetus no 
tvertnes un gumijas blīves – 
rūsēšanas risks.

■ Atstājiet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni un durtiņas atvērtas, lai 
atlikušais ūdens varētu iztvaikot.

■ Vienmēr izņemiet veļu.
■ Vienmēr pagaidiet, līdz programma 

beidzas, jo ierīce vēl var būt 
nobloķēta. Tad izslēdziet ierīci un 
pagaidiet, līdz tā atbloķējas.

■ Pēc programmas beigām displeja 
panelis izslēdzas, un ir aktivizēts 
enerģijas taupīšanas režīms. Lai 
aktivizētu, nospiediet jebkuru pogu.
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lv    Programmu pārskats
/ Programmu pārskats
Programmu pārskatsProgrammas uz programmu 
izvēles slēdža

Programma/veļas veids Funkcijas/informācija
Programmas nosaukums
Īss programmas apraksts un informācija par to, kādiem tekstilizstrā-
dājumiem tā ir piemērota.

maksimālais veļas svars saskaņā 
ar EN50229
maksimālais veļas svars mazgāša-
nai/
maksimālais veļas svars žāvēšanai

iestatāmā temperatūra (°C)

iestatāmais griešanās ātrums 
(apgr./min)

iespējamās mazgāšanas papildu 
funkcijas

iespējamie žāvēšanas iestatījumi

Cottons (Kokvilna) Î
Izturīgi tekstilizstrādājumi, karstumizturīgi kokvilnas vai lina tekstiliz-
strādājumi.
Norādījums:  * Samazināts veļas daudzums speedPerfect á pa-
pildfunkcijai.

maks. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

auksts – 90 °C

- - - - 1500 apgr./min

Traipi, á, à, Q, l
», ·, Ó

+ Prewash (+ Priekšmazgāšana) s
Intensīva enerģijas patēriņa programma ļoti netīriem izturīgiem kok-
vilnas vai linu tekstilizstrādājumiem.
Norādījums:  * Samazināts veļas daudzums speedPerfect á pa-
pildfunkcijai.

maks. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

auksts – 90 °C

- - - - 1500 apgr./min

Traipi, á, à, Q, l
», ·, Ó

Easy-Care (Viegli kopjama veļa) Ó
Tekstilizstrādājumi no sintētiskiem materiāliem vai jaukta materiāla 
auduma.

maks. 3,5 kg/2,5 kg

auksts – 60 °C

- - - - 1200 apgr./min

Traipi, á, à, Q, l
», ·, Ó

Mix (Dažādi audumi) Ñ
Tādas jauktas veļas ielāde, kas satur kokvilnas un sintētisku šķiedru 
tekstilizstrādājumus.

maks. 3,5 kg/2,5 kg

auksts – 60 °C

- - - - 1500 apgr./min

Traipi, á, à, Q, l
», ·, Ó
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Programmu pārskats    lv
Delicates/Silk (Smalka veļa/zīds) Y
Smalkiem, mazgājamajiem tekstilizstrādājumiem, piemēram, zīda, 
satīna, sintētisko šķiedru vai jaukta materiāla audumiem.
Norādījums:  Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots delikā-
ta vai zīda audumu mazgāšanai veļasmašīnā.

maks. 2,0 kg

auksts – 40 °C

- - - - 800 apgr./min

Traipi, á, Q, l
 – 

h Wool (Vilna) Í
Ar roku vai veļasmašīnā mazgājumi vilnas vai vilnas sajaukuma 
audumi; īpaši saudzīga mazgāšanas programma, lai novērstu veļas 
saraušanos, ar ilgākiem pārtraukumiem (apģērbs tiek mērcēts maz-
gāšanas līdzekļa šķīdumā).
Norādījumi
■ Dzīvnieku izcelsmes vilna, piem., angora, alpakas, lamas, aitas.
■ Izmantojiet mazgāšanas līdzekli, kas piemērots vilnas mazgāša-

nai veļasmašīnā.

maks. 2,0 kg

auksts – 40 °C

- - - - 800 apgr./min

 – 

q Rinse/Spin (Skalošana/izgriešana) 0
Piemērota ar roku mazgājamiem izstrādājumiem; Rinse Plus l 
papildfunkcija ir aktivizēta kā pamatiestatījums; lai izmantotu tikai 
izgriešanu, atiestatiet Rinse Plus l papildfunkciju.

maks. 7,0 kg

 – 

- - - - 1500 apgr./min

l, Q

 – 

Empty (Ūdens iztukšošana) p
Ūdens izvadīšana no tvertnes, piem., pēc skalošanas apturēšanas.

maks. 7,0 kg

 – 

 – 

 –

 – 

G Super 15’ /wash&dry 60’
Neliela daudzuma (≤ 1 kg) viegli netīrai kokvilnas, lina, sintētisko 
šķiedru vai jaukta materiāla auduma veļai. Apm. 15 minūšu mazgāša-
nai. Ja ir iestatīta žāvēšanas funkcija, tās beigās sākas apm. 
45 minūšu žāvēšanas režīms.
Norādījums:  * Samazināts veļas daudzums speedPerfect á pa-
pildfunkcijai.

maks. 3,5 (2,0)* kg/1,0 kg

auksts – 40°C

- - - - 1200 apgr./min

á, l
»

Shirts/Business (Krekli/biznesa apģērbs) k
Piemērots kokvilnas, lina, sintētisko šķiedru vai jaukta materiāla 
auduma krekliem/blūzēm. 

maks. 2,0 kg/2,0 kg

auksts – 60 °C

- - - - 800 apgr./min

Traipi, á, à, Q, l
», ·, Ó

Programma/veļas veids Funkcijas/informācija
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lv    Programmu pārskats
Outdoor + Waterproof (Virsdrēbes + mitrumizturīgs apģērbs) g
Ārvides un ūdensizturīgam apģērbam ar membrānas pārklājumu un 
ūdensizturīgiem tekstilizstrādājumiem.

maks. 1,0 kg/1,0 kg

auksts – 40 °C

400 – 800 apgr./min

Traipi, á, àl
»

Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 7
Īpaša programma tvertnes higiēnai vai pūku tīrīšanai.
90 °C = antibakteriālā programma, nelietojiet mazgāšanas līdzekli. 
40 °C = antibakteriālā programma, īpaša tvertnes tīrīšana, var lietot 
mazgāšanas līdzekli.
Auksts = skalošanas programma pūku noņemšanai, kas ir sakrāju-
šas ierīces tvertnē žāvēšanas laikā.

 0,0 kg

Auksts – 40–90 °C

400 – 1400 apgr./min

 – 

 – 

Refresh (Atsvaidzināšana) a
Programma aromāta noņemšanai un burzījuma samazināšanai, kas 
piemērota vilnai, linam, uzvalkiem u. c. veida apģērbam, kas nav regu-
lāri jāmazgā.

maks. 1,0 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Low Heat Dry (Žāvēšana zemā temperatūrā)  ^
Maiga žāvēšanas programma apģērbu žāvēšanai zemākā tempera-
tūrā. 
- izvēlieties » (Pilnīgi sausa žāvēšana) automātiskai pilnīgi sausai 
žāvēšanai. 
- izvēlieties · (Ilga žāvēšana) automātiskai ilgai žāvēšanai. 
- izvēlieties Ó (Saudzīga žāvēšana) automātiskai saudzīgai žāvēša-
nai. 
- žāvēšanas ilguma izvēle: 30, 60, 90, 120 min.
Norādījums:  ** 15 minūšu žāvēšanas ilgums ir veļas un ierīces at-
dzesēšanai pēc žāvēšanas procesa.

maks. 2,5 kg

 – 

 – 

 – 

», ·, Ó, žāvēšanas ilgums**

Intensive Dry (Intensīva žāvēšana)  Ù
Standarta žāvēšanas programma apģērbu žāvēšanai augstākā tem-
peratūrā. 
- izvēlieties » (Pilnīgi sausa žāvēšana) automātiskai pilnīgi sausai 
žāvēšanai. 
- izvēlieties · (Ilga žāvēšana) automātiskai ilgai žāvēšanai. 
- izvēlieties Ó (Saudzīga žāvēšana) automātiskai saudzīgai žāvēša-
nai. 
- žāvēšanas ilguma izvēle: 30, 60, 90, 120 min.
Norādījums:  ** 15 minūšu žāvēšanas ilgums ir veļas un ierīces at-
dzesēšanai pēc žāvēšanas procesa.

maks. 4,0 kg

 – 

 – 

 – 

», ·, Ó, žāvēšanas ilgums**

Programma/veļas veids Funkcijas/informācija
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Programmu pārskats    lv
Žāvēšanas tabula

Kokvilnas izstrādājumi/krāsaini audumi (kokvilnas vai linu tekstilizstrādājumi, piemēram, T krekli, svīteri, bikses un 
virtuves dvieļi)

Žāvēšanas svars kilogramos 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0– 4,0 ~ 0,5 ~ 1,0 ~ 2,0 ~ 2,5

Aptuvenais žāvēšanas laiks minūtēs Maināmais žāvēšanas laiks minū-
tēs

» (Pilnīgi sausa  žāvēšana) <60 60–85 85–120 120–160

· (Ilga žāvēšana) <65 65–100 100–140 140–170 30 60 90 120

Ó (Saudzīga žāvēšana) <50 50–65 65–100 100–130

Ieteicamā programma Intensive Dry (Intensīva žāvēšana) Ù 
(autom.)

Intensive Dry (Intensīva žāvē-
šana) Ù (laiks)

Segas/frotē veļa (liela izmēra vai biezi tekstilizstrādājumi no kokvilnas, piem., frotē veļa, gultasveļa, galdauti, džinsa 
auduma veļa, darba drēbes)

Žāvēšanas svars kilogramos 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 ~0,5 ~1,0 ~1,5 ~2,0

Aptuvenais žāvēšanas laiks minūtēs Maināmais žāvēšanas laiks minū-
tēs

» (Pilnīgi sausa  žāvēšana) <70 70–95 95–130 130–170

· (Ilga žāvēšana) <75 75–110 110–150 150–180 30 60 90 120

Ó (Saudzīga žāvēšana) <60 60–75 75–110 110–140

Ieteicamā programma Intensive Dry (Intensīva žāvēšana) Ù 
(autom.)

Intensive Dry (Intensīva žāvē-
šana) Ù (laiks)

Viegli kopjama veļa (sintētiska vai jaukta auduma tekstilizstrādājumiem, piem., krekliem, sporta apģērbam, delikātai 
veļai)

Žāvēšanas svars kilogramos 0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–2,5 ~0,5 ~1,0 ~1,5 ~2,0

Aptuvenais žāvēšanas laiks minūtēs Maināmais žāvēšanas laiks minū-
tēs

» (Pilnīgi sausa  žāvēšana) <55 55–95 95–130

· (Ilga žāvēšana) <65 65–130 130–160 30 60 90 120

Ó (Saudzīga žāvēšana) <45 45–70 70–90

Ieteicamā programma Low Heat Dry (Žāvēšana zemā temperatūrā) 
^ (autom.)

Low Heat Dry (Žāvēšana zemā 
temperatūrā) ^ (laiks)

± Norādītie laiki ir aptuveni un attiecas uz standarta veļas svaru, apgriezienu skaitu un apkārtējās vides temperatūru. 
Frotē dvieļiem vai citiem lieliem tekstilizstrādājumiem automātiskais žāvēšanas laiks var tikt pagarināts, ieteicams 
izmantot · (ilga žāvēšana).

± Maksimālais iestatāmais žāvēšanas laiks (žāvēšana ar laika iestatījumu) ir 120 minūtes; ja veļas svars žāvēšanai 
pārsniedz 2,5 kg, izvēlieties automātiskās žāvēšanas funkciju. Automātiskās žāvēšanas funkciju ieteicams izman-
tot, lai sasniegtu labu žāvēšanas rezultātu un taupītu enerģiju. 15 minūšu žāvēšanas programma ir veļas atdzesē-
šanai pēc žāvēšanas procesa.

± Tikai automātiskās žāvēšanas režīmu iespējams izmantot mazgāšanai un žāvēšanai bez pārtraukuma; kad ir izvēlē-
ta noteikta žāvēšanas programma, varat izvēlēties automātisko žāvēšanu vai žāvēšanu ar vēlamo laika iestatījumu. 
Žāvēšanas funkciju iestatīšana.~ 25 lpp.
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lv    Programmu pamatiestatījumu maiņa
Cietināšana

Norādījums:  Neapstrādājiet veļu ar 
veļas mīkstinātāju.

Šķidros cietinātājus iespējams izmantot 
visās mazgāšanas programmās. Ielejiet 
cietinātāju dozētājā M atbilstīgi ražotāja 
norādījumiem (ja nepieciešams, pirms 
tam iztīriet dozētāju).

Krāsošana/balināšana
Krāsošanu veiciet tikai nelielam veļas 
daudzumam. Sāls var sabojāt 
nerūsējošo tēraudu. Ievērojiet krāsas 
ražotāja norādījumus. Nebaliniet veļu 
veļasmašīnā ar žāvētāju!

Mērcēšana

1. Ielejiet mērcēšanas līdzekli/
mazgāšanas līdzekli nodalījumā II 
atbilstoši ražotāja norādījumiem.

2. Iestatiet programmu izvēles slēdzi 
programmā Cottons (Kokvilna) Î 
30 °C.

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).
4. Pēc aptuveni 10 minūtēm nospiediet 

! (Starts/pārlādēšana).
5. Pēc nepieciešamā mērcēšanas 

ilguma beigām, nospiediet ! 
(Starts/pārlādēšana) vēlreiz, lai 
turpinātu vai mainītu programmu.

Norādījumi
■ Ievietojiet līdzīgas krāsas veļu. 
■ Nav jāizmanto papildu mazgāšanas 

līdzeklis; mērcēšanas šķīdums tiek 
izmantots mazgāšanai.

0 Programmu 
pamatiestatījumu 
maiņa

Programmu pamatiestatījumu maiņaIestatītajām programmām iespējams 
mainīt pamatiestatījumus. 
Pamatiestatījumus iespējams mainīt arī 
iestatītās programmas darbība laikā. 
Izmaiņas ir atkarīgas no programmas 
progresa.

°C (Temperatūra)
( norādīto mazgāšanas temperatūru 
iespējams mainīt. Maksimālā iespējamā 
mazgāšanas temperatūra var atšķirties 
atkarībā no izvēlētās programmas. 
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

0 (Griešanās ātrums)
0 griešanās ātrums var tikt mainīts 
pirms programmas palaišanas un tās 
darbības laikā (apgr./min) atkarībā no 
programmas progresa. Iestatījums – – – 
(Skalošanas apturēšana = bez pēdējās 
notecināšanas/izgriešanas), veļa pēc 
pēdējās skalošanas reizes paliek ūdenī. 
Maksimālais griešanās ātrums atkarīgs 
no programmas un modeļa.
Programmu pārskats ~ 20 lpp.
24



Programmu pamatiestatījumu maiņa    lv
0 (Pabeigšanas laiks)
8 norādiet pabeigšanas laiku 
(programmas beigas).

Norādījums:  Izvēloties programmu, tiek 
attēlots attiecīgās programmas ilgums. 
Programmas ilgums automātiski 
pielāgojas tās darbības laikā, ja ilgums 
ir jāmaina, piemēram, programmas 
pamatiestatījumu izmaiņu dēļ.

Pirms programmas sākuma 
programmas beigas iespējams iepriekš 
iestatīt stundās – maksimums līdz 
24 stundām.
Kad programma ir palaista, iepriekš 
iestatītais ilgums tiek attēlots, piem., 
8:00h, un laiks tiek atskaitīts līdz 
programmas sākumam. Tad tiek attēlots 
programmas ilgums, piem., 2:30h.
Kad programma ir sākusies, iepriekš 
iestatīto laiku iespējams mainīt:

1. nospiediet ! (Starts/pārlādēšana);
2. nospiediet pogu 0 (Pabeigšanas 

laiks) un nomainiet Pabeigšanas 
laiku.

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).

Ù (Žāvēšana)
@ žāvēšanas funkciju iespējams 
aktivizēt, deaktivizēt un iestatīt ar pogu 
Ù (Žāvēšana). Mazgāšana un žāvēšana 
bez pārtraukuma ir iespējama tikai 
automātiskajā režīmā. Ja ir iestatīta 
atsevišķa žāvēšanas programma, 
pieejama automātiskā žāvēšana vai 
iestatāma laika žāvēšana ar noteiktu 
žāvēšanas ilgumu.

Norādījums:  Programmu iestatīšana 
režīmā Intensive Dry (Intensīva 
žāvēšana) Ù vai Low Heat Dry 
(Žāvēšana zemā temperatūrā) ^, lai 
iestatītu noteiktas žāvēšanas 
programmas. 
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

Iespējams izvēlēties vēlamo 
automātiskā žāvēšanas režīmu: » 
(Pilnīgi sausa žāvēšana), · (Ilga 
žāvēšana) vai Ó (Saudzīga žāvēšana).

Norādījums:  
» (Pilnīgi sausa žāvēšana): 
vienkārtainiem audumiem. Apģērbus 
var salocīt vai iekārt skapī.
· (Ilga žāvēšana): apģērbiem no bieza, 
daudzkārtaina auduma, kas jāžāvē 
ilgāk. Apģērbus var salocīt vai iekārt 
skapī. Veļa ir ļoti sausa.
Ó (Saudzīga žāvēšana): delikātai veļai. 
Gludināšanai piemērotiem audumiem 
(audumu gludināšanai, lai novērstu 
burzījumus). Apģērbu var izkārt papildu 
žāvēšanai.

Vai iepriekš iestatīt žāvēšanas ilgumu.

Norādījums:  Ja nepieciešama secīga 
mazgāšana un žāvēšana (tikai 
programmām Cotton (Kokvilna) Î,  + 
Prewash (+ Priekšmazgāšana) s, 
Easy-Care (Viegli kopjamam 
apģērbam) Ó, Mix (Dažāda veida 
audumiem) Ñ, Outdoor+Waterproof 
(Ārvides + ūdensizturīgiem 
apģērbiem) g, Shirts/Business 
(Krekliem/biznesa apģērbam) k vai 
Super 15’/wash&dry 60’G):

1. Deaktivizējiet automātiskās 
žāvēšanas funkciju, pieskaroties 
pogai Ù (Žāvēšana). 

2. Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru žāvēšanai. 
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

3. Izvēlieties maksimālo griešanās 
ātrumu mazgāšana programmai, lai 
iegūtu labu žāvēšanas rezultātu.
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lv    Papildfunkciju izvēle
\ Papildfunkciju izvēle
Papildfunkciju izvēleIestatiet vēlamo papildfunkciju ar pogu 
× (Funkcija), pieskarieties pogai, līdz 
vēlamās funkcijas indikators mirgo, un 
tad aktivizējiet funkciju, pieskaroties 
pogai è (Izvēlēties). Atlases rādītājs 
parādās displeja apakšpusē, norādot, 
ka funkcija ir iestatīta. Vēlreiz 
pieskarieties pogai è (Izvēlēties), lai 
deaktivizētu funkciju. Atkārtojot šo 
darbību, iespējams iestatīt vairāk 
papildfunkciju, kas pieejamas iestatītajai 
programmai. Ja neveic nekādu darbību, 
funkciju logs pārstāj mirgot un pēc 
dažām sekundēm izgaismojas 
nepārtraukti. Papildfunkcija ir iestatīta.

speedPerfect á
( mazgājot īsāku laika periodu, lai 
iegūtu tādus pašus rezultātus kā 
standarta režīmā. 

Norādījums:  Nepārsniedziet 
maksimālo veļas svaru.
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

ecoPerfect à
0 optimizētas enerģijas mazgāšana 
samazinot temperatūru, bet sasniedzot 
nemainīgu mazgāšanas rezultātu.

Norādījums:  Mazgāšanas temperatūra 
ir zemāka nekā iestatītā temperatūra. 
Īpašām higiēnas prasībām ieteicams 
iestatīt augstāku temperatūru vai (
speedPerfect papildfunkciju.

Less iron (Vieglāka 
gludināšana) Q
8 īpaša izgriešanas secība ar tai 
sekojošu uzbužināšanu. Maiga pēdējā 
izgriešana – veļā atlikušais mitruma 
daudzums ir nedaudz palielināts.

Stains (Traipi)
@ iespējams izvēlēties papildfunkciju 
Stains (Traipi) īpašai traipu tīrīšanai. 
Pavisam iespējams izvēlēties 6 dažādus 
traipu veidus. Veļasmašīna ar žāvētāju 
pielāgo mazgāšanas temperatūru, 
tvertnes kustības un mērcēšanas ilgumu 
tieši izvēlētajam traipu veidam. Karsts 
vai auksts ūdens, viegla vai intensīva 
mazgāšana un ilgāka vai īsāka 
mērcēšana nodrošina mazgāšanu 
katram traipu veidam piemērotā 
programmas secībā. Rezultātā ir iegūts 
labākais traipu tīrīšanas veids.

Rinse plus (Papildu 
skalošana) l
H Papildu skalošanas cikls. 
Reģioniem ar īpaši mīkstu ūdeni vai vēl 
labākam skalošanas rezultātam.

Norādījums:  Izvēlieties Rinse plus 
(Papildu skalošanu) l , izmantojot 
pogu × (Funkcija). Tad pieskarieties 
pogai è (Izvēlēties), lai aktivizētu 
funkciju, un pieskarieties pogai è 
(Izvēlēties), lai izvēlētos vajadzīgo 
skalošanas ciklu skaitu (maks. 3 cikli 
atkarībā no programmas).
2+3 l: pamatiestatījumu skalošanas 
cikls + papildus skalošanas cikls.
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M Signāla iestatīšana
Signāla iestatīšana

1. Signāla skaļuma iestatījumu režīma aktivizācija.

Pagrieziet  $ Off 
(Izslēgts) pozīcijā.

Pagrieziet par vienu 
pozīciju pulksteņrā-
dītāju kustības vir-
zienā.

Pieskarieties un turiet nospiestu 
pogu °C (Temperatūra) + pagrieziet 
par vienu pozīciju pulksteņrādītāju 
kustības virzienā. 

Atlaidiet pogu, un 
displejā parādās 
lielums.

2. Pogu signālu skaļuma iestatīšana. 

Pieskarieties pogai 0 
(Pabeigšanas laiks), līdz ir 
sasniegts vēlamais skaļums.

Veiciet 3. darbību vai iestatiet  $ Off (Izslēgts) 
pozīcijā, izejot no signāla skaļuma
iestatījumu režīma.

3. Informatīvo signālu skaļuma iestatīšana.

Pagrieziet par vienu pozīciju 
pulksteņrādītāju kustības 
virzienā.

Pieskarieties pogai 0 (Pabeig-
šanas laiks), līdz ir sasniegts 
vēlamais skaļums.

Iestatiet $ Off (Izslēgts) 
pozīcijā, izejot no signāla 
skaļuma iestatījumu 
režīma.
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2 Tīrīšana un apkope
Tīrīšana un apkope:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
Izslēdziet ierīci un atvienojiet visas 
elektrotīkla kontaktdakšas.

:Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Šķīdinātājus saturoši tīrīšanas līdzekļi, 
piem., petrolēteris, var izveidot 
veļasmašīnā ar žāvētāju toksisku 
tvaikus.
Neizmantojiet šķīdinātājus saturošus 
tīrīšanas līdzekļus.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Šķīdinātājus saturoši tīrīšanas līdzekļi, 
piem., petrolēteris, var bojāt 
veļasmašīnas ar žāvētāju virsmas un 
detaļas.
Neizmantojiet šķīdinātājus saturošus 
tīrīšanas līdzekļus.

Ierīces korpuss/vadības 
panelis

■ Nekavējoties aizvāciet mazgāšanas 
vai tīrīšanas šķīduma atlikumus.

■ Noslaukiet ar mīkstu mitru drānu.
■ Neizmantojiet abrazīvas drānas, 

sūkļus vai mazgāšanas līdzekļus 
(nerūsējošā tērauda tīrītājus).

■ Netīriet mašīnu ar augstspiediena 
ūdens strūklu.

Tvertne
Izmantojiet hloru nesaturošus tīrīšanas 
līdzekļus, neizmantojiet tērauda vilnu.

Atkaļķošana
Nav nepieciešama, ja mazgāšanas 
līdzeklis ir pareizi dozēts. Ja tomēr 

nepieciešama atkaļķošana, ievērojiet 
atkaļķošanas līdzekļa ražotāja 
norādījumus. Piemērotus atkaļķošanas 
produktus var iegādāties mūsu mājas 
lapā vai klientu apkalpošanas dienestā. 
~ 35 lpp.

Mazgāšanas līdzekļa dozētāja 
tīrīšana

Ja tajā ir mazgāšanas līdzekļa vai veļas 
mīkstinātāja paliekas.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 

atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa 
un pilnībā izvelciet atvilktni.

2. Izņemiet ieliktni ar pirkstu, paspiediet 
uz augšu.

3. Tīriet atvilktnes nodalījumus un 
ieliktni ar ūdeni un suku un 
nožāvējiet.

4. Pievienojiet ieliktni un nofiksējiet 
(iestumiet cilindru uz vadības tapas).

5. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.

Norādījums:  Atstājiet mazgāšanas 
līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais 
ūdens varētu iztvaikot.

Drenāžas sūknis ir bloķēts

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Mazgājot veļu augstās temperatūrās, 
mazgāšanas ūdens ir karsts. Iespējams 
applaucēties, pieskaroties karstajam 
mazgāšanas ūdenim. 
Atļaujiet mazgāšanas ūdenim atdzist.
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1. Aizgrieziet ūdens krānu, lai neļautu 
vairāk ūdenim ietecēt, un 
pārliecinieties, ka ūdens tiek 
notecināts caur mazgāšanas 
šķīduma pumpi.

2. Iestatiet programmu izvēles slēdzi
$ Off (Izslēgts) pozīcijā. Atvienojiet 
elektrotīkla kontaktdakšu.

3. Atveriet remonta aizvaru.
4. Izņemiet drenāžas šļūteni no turētāja.

5. Noņemiet vāciņu, noteciniet 
mazgāšanas ūdeni piemērotā traukā. 
Nospiediet uz vāciņa un ievietojiet 
drenāžas šļūteni turētājā.
Norādījums:  Var iztecēt palikušais 
ūdens.

6. Uzmanīgi noskrūvējiet pumpja 
vāciņu. Iztīriet tā iekšieni, notīriet 
sūkņa vāka vītni un korpusu 
(mazgāšanas šķidruma sūkņa 
ventilatora lāpstiņu ritenim ir jāspēj 
rotēt).

7. Ievietojiet atpakaļ un aizskrūvējiet 
pumpja vāciņu. Rokturim jābūt 
vertikālā stāvoklī.

8. Aizveriet remonta aizvaru. Ja 
nepieciešams, iepriekš apstrādājiet 
atvērto remonta aizvaru.

Norādījums:  Lai novērstu neizmantota 
mazgāšanas līdzekļa ietecēšanu atverē 
nākamajā mazgāšanas reizē: ielejiet 1 l 
ūdens dozētāja nodalījumā II un 
palaidiet programmu q Rinse/Spin 0 
(Skalošana/izgriešana) vai Empty 
(Ūdens iztukšošana) p. 

Sifona drenāžas caurule 
bloķēta
1. Iestatiet programmu izvēles slēdzi   

$ Off (Izslēgts) pozīcijā. Atvienojiet 
elektrotīkla kontaktdakšu.

2. Palaidiet vaļīgāk šļūtenes skavu, 
uzmanīgi noņemiet drenāžas šļūteni. 
Var iztecēt palikušais ūdens.

3. Iztīriet drenāžas šļūteni un sifona 
krānu.

4. Pievienojiet atpakaļ ūdens novades 
šļūteni un nostipriniet savienojuma 
vietu ar šļūtenes skavu.

Filtrs ūdens ieplūdes caurulē 
ir bloķēts
:Brīdinājums
Nāves risks!
Neiemērciet “Aqua-Stop” drošības ierīci 
ūdenī (tajā ir elektrisks vārsts).
Vispirms samaziniet ūdens spiedienu 
padeves šļūtenē.
1. Aizgrieziet krānu.
2. Izvēlieties jebkuru programmu 

(izņemot q Rinse/Spin 0 (Skalošana/
izgriešana) vai Empty (Ūdens 
iztukšošana) p).

3. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana). 
Atļaujiet programmai darboties 
apmēram 40 sekundes.

4. Iestatiet programmu izvēles slēdzi $ 
Off (Izslēgts) pozīcijā. Atvienojiet 
elektrotīkla kontaktdakšu.

5. Iztīriet krāna filtru.
Atvienojiet šļūteni no ūdens krāna.
Ar nelielu birsti iztīriet filtru.
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6. Iztīriet filtru ierīces aizmugurē 
(standarta un “Aqua-Secure” 
modeļiem)
Noņemiet šļūteni no ierīces 
aizmugures.
Izņemiet filtru ar knaiblēm un iztīriet.

7. Pievienojiet šļūteni un pārbaudiet, vai 
nav sūces.

Gaisa filtrs bloķēts

1. Iestatiet programmu izvēles slēdzi $ 
Off (Izslēgts) pozīcijā. Atvienojiet 
elektrotīkla kontaktdakšu.

2. Atveriet un noņemiet remonta aizvaru.
3. Izņemiet filtru.

4. Iztīriet pūkas no gaisa filtra, izmantojot 
birsti, zem tekoša ūdens.

5. Ievietojiet filtru atpakaļ.
6. Ievietojiet atpakaļ remonta aizvaru un 

aizveriet to.

3 Kļūmes un to risinājumi
Kļūmes un to risinājumiAtbloķēšana avārijas slēdzis, 
piemēram, strāvas padeves 
pārtraukuma gadījumā
Programma turpina darboties, kad 
enerģijas avots ir atjaunots. Ja veļa 
joprojām ir jāizņem, tālāk aprakstīts, kā 
var atvērt durtiņas.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Mazgājot drēbes augstā temperatūrā, 
iespējams applaucēties, pieskaroties 
karstajam mazgāšanas ūdenim vai 
veļai.
Ja nepieciešams, atstājiet atdzist.

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
Ieliekot rokas tvertnē, kas griežas, 
iespējams savainot rokas.
Ja tvertne vēl griežas, nelieciet tajā 
rokas. Pagaidiet līdz tvertne apstājas.

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Tekošs ūdens var izraisīt bojājumus.
Neatveriet durtiņas, ja caur stiklu 
joprojām var redzēt ūdeni.

1. Iestatiet programmu izvēles slēdzi $ 
Off (Izslēgts) pozīcijā. Atvienojiet 
elektrotīkla kontaktdakšu.

2. Noteciniet mazgāšanas līdzekļa 
šķīdumu. 

3. Izmantojot instrumentu, pavelciet 
avārijas atbloķēšanas slēdzi un tad 
atlaidiet to.
Durvis iespējams atvērt.
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Informācija displeja panelī

Displeja indikatori Cēlonis/risinājums
A:01 Nekavējoties aizveriet durtiņas, jo ūdens līmenis ceļas. Traucējumu gadījumā 

displejā pārmaiņu parādās A:01 un OPEN (Atvērt).

A:02 Durtiņas drošības apsvērumu dēļ ir bloķētas (ūdens līmenis un/vai temperatūra 
ir pārāk augsta). 

■ Mazgāšanas programma: ja ir nospiesta pauze, displejā pārmaiņus parā-
dās A:02  un PAUS (Pauze). Ja ir jāatver durtiņas, nogaidiet, kamēr tempe-
ratūra samazinās vai arī noteciniet ūdeni (piem., izvēloties programmu 
q Rinse/Spin 0 (Skalošana/izgriešana) vai Empty (Ūdens iztukšošana) 
p).

■ Žāvēšanas programma: ja ir jāatver durtiņas, nogaidiet, kamēr tempera-
tūra ir nedaudz samazinājusies, vai iestatiet žāvēšanas programmu uz 
15 minūtēm, lai atdzesētu veļu. 

Ja žāvēšanas programmas beigās displejā regulāri redzams indikators A:02:

■ iztīriet gaisa filtru; ~ 30 lpp.
■ palaidiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 7 auksts bez veļas.

A:03 Durtiņas nav iespējams bloķēt/atbloķēt, jo durtiņu slēdzenes temperatūra ir 
augsta. Atstājiet veļasmašīnu ar žāvētāju ieslēgtu apmēram 1 minūti vai izslē-
dziet un iestatiet jebkuru citu programmu. Pēc tam veļasmašīnu ar žāvētāju var 
atkal bloķēt/atbloķēt.

hot (karsts) Pēc žāvēšanas programmas durtiņas nevar atvērt, jo temperatūra ir pārāk aug-
sta. Atdzesēšana turpinās, līdz šis indikators pazūd un durtiņas var atvērt.

| ■ Mirgo (nav ūdens padeves). Vai ir atvērts ūdens krāns? Vai ieplūdes filtrs ir 
bloķēts? Iztīriet ieplūdes filtru. ~ 30 lpp.
Vai padeves šļūtene ir saliekta vai bloķēta?

■ Izgaismojas (zems ūdens spiediens): tikai zināšanai. Tas nepagarina prog-
rammas ilgumu.

E:18 Notecināšanas sūknis ir bloķēts; iztīriet to. Iztīriet sifona drenāžas cauruli. 

ªªª ■ Turiet nospiestu pogu Ù (žāvēšana) apm. 3 sekundes, lai nodzēstu pazi-
ņojumus.

■ Iztīriet gaisa ieplūdes filtru. ~ 29 lpp.
■ Palaidiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 7 bez veļas.

LO kg, HI kg Informācija par veļas daudzumu. Vai norāde par žāvēšanās cikla beigām.
LO kg: norāda uz mazu apjomu žāvēšanai, HI kg: norāda uz ļoti lietu apjomu 
žāvēšanai.

Citi rādījumi Iestatiet programmu izvēles slēdzi $ Off (Izslēgts) pozīcijā. Ierīce ir izslēgta. 
Uzgaidiet 5 sekundes, tad ieslēdziet ierīci. Ja indikators ir redzams atkārtoti, 
zvaniet klientu apkalpošanas dienestam. 
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Kļūmes un to risinājumi

Kļūmes Cēlonis/risinājums
Izplūst ūdens. ■ Pareizi piestipriniet/nomainiet drenāžas šļūteni.

■ Savelciet stingrāk padeves šļūtenes skrūvsavienojumu.

Nav ūdens padeves.
Mazgāšanas līdzeklis 
palika nodalījumā (neno-
nāca tvertnē).

■ Vai nospiesta poga ! (Starts/pārlādēšana)?
■ Vai ir atvērts krāns?
■ Vai filtrs bloķēts?Iztīriet filtru. ~ 30 lpp.
■ Vai padeves šļūtene ir saliekta vai iesprūdusi?

Nevar atvērt veļasmašī-
nas ar žāvētāju durtiņas.

■ Aktivizēta drošības funkcija. Vai programmas darbība ir pārtraukta?
■ Vai ir iestatīta programma – – – (Skalošanas apturēšana = bez pēdējās 

notecināšanas/izgriešanas)? 
■ Vai var atvērt, tikai izmantojot avārijas atbloķēšanas slēdzi? ~ 30 lpp.
■ Vai bērnu drošības funkcija ir aktivizēta? Deaktivizējiet to.

Programma nesāk darbo-
ties.

■ Vai ir nospiesta poga ! (Starts/pārlādēšana) vai 0 (Pabeigšanas 
laiks)?

■ Vai durtiņas ir aizvērtas?
■ Vai bērnu drošības funkcija ir aktivizēta? Deaktivizējiet to.

Mazgāšanas līdzekļa šķī-
dums nav izsūknēts.

■ Vai iestatīta programma – – – (Skalošanas  apturēšana = bez pēdējās 
notecināšanas/izgriešanas)? 

■ Iztīriet drenāžas sūkni. ~ 28 lpp.
■ Iztīriet novades cauruli un/vai ūdens novades šļūteni. 

Tvertnē nav redzams 
ūdens.

Tā nav kļūme – ūdens līmenis ir zemāks par redzamo zonu.

Izgriešanas rezultāts ir 
neapmierinošs.
Veļa ir slapja/pārāk mitra.

■ Tā nav kļūme – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma aptu-
rējusi izgriešanas ciklu, mazgāšana nav vienmērīga. Atdaliet maza un liela 
izmēra veļu ierīces tvertnē.

■ Vai izvēlēts pārāk mazs ātrums? 

Izgriešanas cikls tika 
veikts vairākas reizes.

Tā nav kļūme – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma pielāgo 
līdzsvaru.

Nodalījums M nav pilnībā 
izskalots.

Izņemiet ieliktni. Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un ievietojiet to atpakaļ. 
~ 28 lpp.

Veļasmašīnā ar žāvētāju 
rodas nepatīkams aro-
māts.

■ Palaidiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 90 °C 7 bez veļas. 
■ Lietojiet parastus mazgāšanas līdzekļus.

Mirgo indikators o. No 
mazgāšanas līdzekļa 
atvilktnes var izplūst 
putas.

Vai ir izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa?

■ Sajauciet 1 tējk. veļas mīkstinātāja ar 0,5 l ūdens un ielejiet dozētāja 
nodalījumā II. (Nav paredzēts ārvides, sporta vai ar dūnām pildītiem teksti-
lizstrādājumiem!)

■ Nākamā mazgāšanas cikla laikā samaziniet mazgāšanas līdzekļa dau-
dzumu.

■ Lietojiet tirdzniecībā pieejamus nedaudz putojošus mazgāšanas un kopša-
nas līdzekļus, kuri ir piemēroti lietošanai veļasmašīnā ar žāvētāju.
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Pārmērīgi liels troksnis, 
vibrācijas un veļas mašī-
nas kustēšanās izgrieša-
nas cikla laikā.

■ Vai ierīce ir nolīdzsvarota? Nolīdzsvarojiet ierīci. ~ 42 lpp.
■ Vai ierīces kājiņas ir fiksētas? Fiksējiet ierīces kājiņas. ~ 42 lpp.
■ Vai transportēšanas drošības ierīces ir noņemtas? Noņemiet transportēša-

nas skrūves. ~ 39 lpp.

Mašīnas darbības laikā 
neizgaismojas vadības 
panelis/indikatora lampi-
ņas.

■ Vai ir traucēta elektrības padeve? 
■ Vai drošinātājs darbojas? Ieslēdziet/nomainiet drošinātāju.
■ Ja kļūme atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. 
~ 39 lpp.

Programmas secība ir 
ilgāka nekā parasti.

■ Tā nav kļūme – nesabalansētas ievietotās veļas noteikšanas sistēma pie-
lāgo disbalansu. 

■ Tā nav kļūme – aktivizēta putu reģistrēšanas sistēma. Papildu skalošanas 
cikls.

Uz veļas redzami mazgā-
šanas līdzekļa nosēdumi.

■ Reizēm fosfātu nesaturošu mazgāšanas līdzekļu sastāvā ir ūdenī nešķīsto-
šas vielas.

■ Izvēlieties programmu q Rinse/Spin (Skalošana/izgriešana) 0 vai notī-
riet veļu, kad tā ir sausa.

Izgriešanas troksnis žāvē-
šanas laikā.

Tas ir inovatīvs process – termālā griešanās – to izmanto, lai samazinātu ener-
ģijas patēriņu žāvēšanas laikā.

Dažādas krāsas pūkas 
redzamas uz veļas.

Palaidiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) auksts 7 bez veļas, lai iztī-
rītu veļas tvertni no pūkām, kas sakrājas žāvēšanas laikā.

Troksnis, ko rada ūdens 
padeve žāvēšanas laikā; 
ūdens krāna simbols 
mirgo žāvēšanas laikā.

Veļasmašīnai ar žāvētāju ir pašattīrīšanās funkcija, lai iztīrītu ierīci no veļas 
pūkām, kas veidojas žāvēšanas laikā. Tas tiek darīts, izmantojot nelielu dau-
dzumu krāna ūdens. Žāvēšanas laikā ūdens padeves krānam ir jābūt atvērtam.

Žāvēšanas ilgums ir paga-
rināts.

■ Ņemot vērā gaisa atdzišanas principu, augstāka apkārtējās vides tempera-
tūra samazina žāvēšanas sniegumu, tāpēc žāvēšanas ilgums tiek pagari-
nāts. Nodrošiniet labu ventilāciju, lai izvadītu izplūdes siltumu.

■ Vai gaisa ieplūdes filtrs ir bloķēts? ~ 36 lpp.
■ Palaidiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) auksts 7, lai iztīrītu 

veļas tvertni no pūkām, kas sakrājas žāvēšanas laikā.

Žāvēšanas programma 
nesāk darbību.

■ Vai žāvēšanas programma ir izvēlēta? Programmu pārskats ~ 20 lpp.
■ Vai durtiņas ir aizvērtas pilnībā?
■ Vai sūknis ir bloķēts? Iztīriet drenāžas sūkni.~ 28 lpp.

Kļūmes Cēlonis/risinājums
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Žāvēšanas rezultāts ir 
neapmierinošs (veļa nav 
pietiekami sausa).

■ Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra (virs 30 °C) vai nepiemērota 
ventilācija telpai, kurā atrodas žāvētājs. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju, 
lai liekais siltums var izplūst.

■ Veļa netika pietiekami labi izgriezta pirms žāvēšanas – vienmēr iestatiet vis-
lielāko iestatāmo griešanās ātrumu visām mazgāšanas programmām.

■ Veļasmašīna ar žāvētāju ir pārslogota: ņemiet vērā ieteikto maksimālo 
veļas svaru programmu tabulā un displejā. Nepārslogojiet veļasmašīnu ar 
žāvētāju, jo maksimālais veļas svars žāvēšanai ir mazāks nekā mazgāšanai; 
izņemiet veļu no ierīces pēc mazgāšanas ar maksimālo veļas svaru un 
sadaliet to diviem žāvēšanas cikliem.

■ Pārāk mazs elektriskās līnijas spriegums (zem 200 V). Nodrošiniet piemē-
rotu enerģijas avotu.

■ Vai gaisa ieplūdes filtrs ir bloķēts? ~ 28 lpp.
■ Biezi, daudzkārtaini tekstilizstrādājumi vai tekstilizstrādājumi ar biezu 

pildījumu labi žūst no ārpuses, nevis iekšpuses. Līdzsvarošanas process var 
aizņemt ilgāku laiku. Šāda veida tekstilizstrādājumiem izvēlieties noteikta 
laika žāvēšanas programmas.

Kad durtiņas ir atvērtas, 
ievērosiet, ka neliels 
ūdens daudzums pil uz 
izžāvētās veļas.

■ Žāvēšanas laiks ir samazināts mazākam veļas svaram. Žāvētāja sistēmā var 
palikt nedaudz papildu mitrums. Ja durtiņas atver ātri, veidojas sūkšanas 
efekts – mitrums pil no žāvētāja sistēmas.

■ Lēnām atveriet durtiņas. Izvairieties no straujas durtiņu atraušanas.

Tvertnes gaisma neiede-
gas.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. ~ 35 lpp.

Ja neizdodas novērst kļūmi patstāvīgi vai ir nepieciešams remonts, veiciet tālāk minētās darbības.
■ Iestatiet programmu izvēles slēdzi $ Off (Izslēgts) pozīcijā, atvienojiet elektrotīkla kontaktdakšu.
■ Aizgrieziet krānu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. ~ 35 lpp.

Kļūmes Cēlonis/risinājums
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4 Klientu apkalpošanas 
dienests

Klientu apkalpošanas dienestsJa nevarat novērst kļūmi, skatiet nodaļu 
“Kļūmes” un kā rīkoties. ~ 32 lpp.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas 
dienestu. Mēs vienmēr atradīsim 
piemērotu risinājumu, un mūsu mērķis ir 
novērst nevajadzīgus tehniķu 
apmeklējumus.
Sazinoties ar klientu apkalpošanas 
dienestu, lūdzu, norādiet ierīces 
produkta numuru (E Nr.) un ražošanas 
numuru (FD).

Informāciju varat atrast: durtiņu 
iekšpusē*/atvērtajā servisa aizvarā* un 
ierīces aizmugurē.
*atkarībā no modeļa
Uzticieties ražotāja kompetencei.
Sazinieties ar mums. Šādi varat būt 
drošs, ka remontu veiks apmācīti 
servisa tehniķi, izmantojot oriģinālas 
rezerves daļas.

J Tehniskās 
specifikācijas

Tehniskās specifikācijas

Produkta numurs Ražošanas numurs

Izmēri
(platums x dziļums 
x augstums)

60 x 59 x 84,5 cm

Svars 83 kg

Elektrotīkla 
pieslēgums

Nominālais elektriskais 
spriegums 220–240 V, 
50 Hz
Maksimālā strāva ir 10 A
Maksimālā jauda ir 2400 W
Maksimālā žāvēšanas jauda 
ir
1900 W

Ūdens spiediens ir 100–1000 kPa  (1–10 bar)

Kanalizācijas 
caurules augstums 
ir

60–100 cm
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[ Patēriņa vērtības
Patēriņa vērtības

Programma Funkcija Veļas svars 
(kg)

Enerģijas pa-
tēriņš *** 
(kWh)

Ūdens patē-
riņš *** (litri)

Program-
mas il-
gums*** 
(stundas)

Cottons (Kokvilna) Î 20 °C * 7,0 kg 0,23 kWh 73 l 2 ¾ h

Cottons (Kokvilna) Î 40 °C * 7,0 kg 1,02 kWh 73 l 2 ¾ h

Cottons (Kokvilna) Î 60 °C 7,0 kg 1,10 kWh 73 l 2 ¾ h

Cottons (Kokvilna) Î 90 °C 7,0 kg 2,05 kWh 83 l 2 ¾ h

Easy-Care (Viegli kopjami 
apģērbi) Ó 40 °C * ecoPerfect à 3,5 kg 0,56 kWh 60 l 1 ¾ h

Mix (Dažādi audumi) Ñ 40 °C 3,5 kg 0,45 kWh 53 l 1 h

Delicate/Silk (Delikāta veļa/
zīds) Y 30 °C 2,0 kg 0,15 kWh 29 l ¾ h

h Wool (Vilna) Í 30 °C 2,0 kg 0,18 kWh 40 l ¾ h

Intensive Dry (Intensīva žāvē-
šana) Ù 4,0 kg 2,37 kWh 3 l 2 ½ h

Low Heat Dry (Žāvēšana zemā 
temperatūrā) ^ 2,5 kg 1,46 kWh 3 l 2 ½ h

Cottons (Kokvilna) Î 
60 °C ** ecoPerfect à 7,0 kg 0,70 kWh 51 l 4 ¾ h

Cottons (Kokvilna) Î 60 °C + 
Intensive Dry (Intensīva žāvē-
šana) Ù **

ecoPerfect à 7,0/4,0 kg 4,76 kWh 57 l 9 h

* Programmu iestatījumi pārbaudīti atbilstoši spēkā esošajam EN standartam EN60456. Salīdzinājuma 
testam pārbaudiet programmas ar noteiktu veļas svaru un maksimālo griešanās ātrumu.

** ES enerģija patēriņa marķējumam mazgāšanas darbības pārbaudes testi (atbilstoši standartam 
EN50229) ir veikti, izmantojot noteiktu veļas svaru programmai Cottons (Kokvilna) Î 60 °C + 
ecoPerfect à.

** ES enerģija patēriņa marķējumam žāvēšanas darbības pārbaudes testi ir veikti atbilstoši standartam 
EN50229. Maksimālais veļas svars ir iedalīts 2 žāvēšanas ciklos, katrs žāvēšanas cikls veikts, izmanto-
jot iestatījumus Intensive Dry (Intensīva žāvēšana) Ù + e (pilnīgi sausa žāvēšana).

*** Vērtības var atšķirties no norādītajām vērtībām atkarībā no: ūdens spiediena, ūdens cietības, pievades 
temperatūras, apkārtējās temperatūras, veļas tipa, daudzuma un netīrības pakāpes, izmantotā mazgā-
šanas līdzekļa apjoma, svārstībām elektroapgādē un izvēlētajām papildfunkcijām.
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5 Uzstādīšana un 
pieslēgšana

Uzstādīšana un pieslēgšanaStandarta piederumi

Norādījums:  Pārbaudiet, vai 
veļasmašīna ar žāvētāju nav bojāta pēc 
transportēšanas. Neieslēdziet bojātu 
veļasmašīnu ar žāvētāju. Ja jums ir 
sūdzības, sazinieties ar izplatītāju, pie 
kura iegādājāties ierīci, vai vērsieties 
klientu apkalpošanas dienestā.

Norādījums:  
Savienošanai ar sifonu nepieciešama arī 
šļūtenes fiksators (Ø 24–40 mm) 
(iespējams iegādāties specializētā 
veikalā). 
Ūdens pieslēgšana ~ 40 lpp.

Noderīgi instrumenti
■ Līmeņrādis uzstādīšanai ~ 42 lpp.
■ 13. izmēra atslēga,

lai palaistu vaļīgāk transportēšanas 
drošības ierīces; ~ 39 lpp.
17. izmēra atslēga ierīces kājiņu 
regulēšanai. ~ 42 lpp.

Droša uzstādīšana

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
■ Veļasmašīna ar žāvētāju ir smaga. 

Uzmanieties tās pacelšanas laikā.
■ Paceļot veļasmašīna ar žāvētāju aiz 

izbīdītajām daļām (piem., durtiņām), 
šīs daļas var nolūst vai izraisīt 
savainojumus.
Neceliet veļasmašīnu ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām.

■ Ja šļūtenes un strāvas padeves vadi 
nav pareizi uzstādīti, pastāv 
paklupšanas un savainošanās risks.
Izvietojiet šļūtenes un kabeļus tā, lai 
novērstu iespēju paklupt.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
■ Sasalušas šļūtenes var ieplīst vai 

pārsprāgt.
Neuzstādiet veļasmašīnu ar žāvētāju 
ārpus telpām un/vai vietā, kur 
iespējams sals.

( elektrības vads
0 soma:

■ lietošanas un uzstādīšanas 
instrukcijas

■ apvalki
8 Ūdensapgāde šļūtene uz 

AquaStop modeļiem
@ ūdens novades šļūtene
H līkums ūdens novades šļūtenes 

nostiprināšanai *

P Ūdensapgāde šļūtene uz 
standarta / Aqua-Secure 
modeļiem

* atkarībā no modeļa
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■ Paceļot veļasmašīna ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām (piem., durtiņām), 
šīs daļas var nolūst vai izraisīt 
savainojumus.
Neceliet veļasmašīnu ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām.

Uzstādīšanas vieta

Norādījums:  Ir svarīga stabilitāte, lai 
novērstu veļasmašīnas ar žāvētāju 
pārvietošanos!
■ Uzstādīšanas vietai ir jābūt stingrai 

(cietai) un līdzenai.
■ Mīkstas grīdas un grīdas segumi nav 

piemērots pamats.
■ Lai nodrošinātu labus žāvēšanas 

rezultātus, raugieties lai telpa ir labi 
ventilēta.

Uzstādiet ierīci uz koka dēļu 
pārklājuma vai postamenta.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Veļasmašīna ar žāvētāju griešanās cikla 
laikā var pārvietoties un sasvērties vai 
nogāzties no tās pamatnes.
Vienmēr nofiksējiet veļasmašīnas ar 
žāvētāja kājiņas ar fiksēšanas skavām.
Fiksēšanas skavas: pasūtījuma Nr.: 
WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, 
Z 7080X0.

Norādījums:  Uzstādot uz koka dēļu 
pārklājuma.
■ Ja iespējams, uzstādiet veļasmašīnu 

ar žāvētāju stūrī.
■ Pieskrūvējiet grīdai ūdensnoturīgu 

koka dēli (vismaz 30 mm biezu).

Ierīces uzstādīšana zem/starp 
virtuves iekārtām

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
Nenoņemiet ierīces pārklāju.
Iebūvējiet/uzstādiet pirms pieslēgšanas 
elektroenerģijai.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Žāvēšanas laikā, izplūstošā siltā gaisa 
temperatūra var sasniegt 60 °C.

Norādījumi
■ Nepieciešamie izmēri

a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

■ Uzstādiet veļasmašīnu ar žāvētāju 
tikai zem nepārtrauktas darba 
virsmas, kas ir stingri savienota ar 
blakus esošajiem skapjiem.

■ Nodrošiniet ventilāciju telpā, kurā 
atrodas ierīce, lai sasniegtu optimālu 
žāvēšanas rezultātu. Ventilācijas 
atveru izmēri (jāatrodas sānos 
atkarībā no apstākļiem). Atvēruma 
šķērsgriezums: d x e = 200 mm x 
100 mm. Augstums virs grīdas: f = 
365 mm. Attālums starp sienu un 
ierīci: 50 mm.
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Transportēšanas drošības 
ierīču noņemšana.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
■ Pirms veļasmašīnas ar žāvētāju 

pirmās lietošanas ir svarīgi noņemt 
visas 4 transportēšanas drošības 
ierīces. Uzglabājiet transportēšanas 
drošības ierīces. Veļasmašīna ar 
žāvētāju ir gatava transportēšanai ar 
transportēšanas drošības ierīcēm. 
Nenoņemtas transportēšanas 
drošības ierīces var bojāt tvertni, 
piem., kamēr darbojas ierīce.

■ Lai novērstu bojājumus vēlākas 
ierīces transportēšanas laikā, 
vienmēr uzstādiet transportēšanas 
drošības ierīces pirms 
transportēšanas. ~ 43 lpp.

Skrūvēm un uzmavām jābūt 
saskrūvētām.

1. Izņemiet šļūtenes no turētājiem. 
2. Izņemiet šļūtenes no līkumiem un 

noņemiet tos.
3. Atskrūvējiet un noņemiet visas 

četras transportēšanas skrūves.

4. Izņemiet elektrības vadu no 
turētājiem. Noņemiet uzmavas.

5. Ievietojiet apvalkus.Cieši noslēdziet, 
nospiežot uz noslēgšanas āķa. 
Ievietojiet šļūteņu turētāju.

Šļūteņu un vadu garums
Savienojums kreisajā pusē

vai
savienojums labajā pusē
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Norādījums:  Lietojot šļūtenes turētāju, 
izmantojamais šļūtenes garums ir 
samazināts!

Pieejami pie izplatītāja/klientu 
apkalpošanas dienestā.
■ Ūdens noslēga (“Aqua-Stop”) vai 

aukstā ūdens ieplūdes šļūtenes 
pagarinājums (apm. 2,5 m).
Pasūtījuma Nr.: WMZ 2380, WZ 
10130, CZ 11350, Z 7070X0.

■ Garā pievades šļūtene (apm. 2,20 
m), standarta modeļiem.

Ūdens pieslēgšana

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, aktīvajām daļām 
saskaroties ar ūdeni.
Neiemērciet “Aqua-Stop” drošības ierīci 
ūdenī (tajā ir elektrisks vārsts).

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Ūdens pievades un drenāžas šļūteņu 
savienojuma vietas ir pakļautas 
spiedienam. Lai izvairītos no sūcēm vai 
ūdens radītiem bojājumiem, ievērojiet 
šajā nodaļās sniegtās instrukcijas.

Norādījumi
■ Papildus šeit norādītajai drošības 

informācijai vietējam ūdens un 
elektrības piegādātājam var būt 
īpašas prasības.

■ Lietojot veļasmašīnu ar žāvētāju, 
izmantojiet tikai aukstu dzeramo 
ūdeni.

■ Nesavienojiet veļasmašīnu ar 
žāvētāju boilera krānam–maisītājam, 
kas nav pakļauts spiedienam.

■ Izmantojiet tikai piegādes komplektā 
ietvertās pievades šļūtenes vai 
šļūtenes, kas iegādātās autorizētā 
specializētā tirdzniecības vietā. 
Nelietojiet izmantotas šļūtenes! 

■ Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi, lai 
tas pieslēdz ierīci.

Ūdens padeve

Norādījumi
■ Nelokiet, nespiediet, nemainiet vai 

nepārgrieziet ūdens pievades šļūteni 
(citādi tās izturība nav garantēta).

■ Skrūvsavienojumus nostipriniet tikai 
ar roku. Ja skrūvsavienojumi ir 
nostiprināti pārāk cieši, izmantojot 
instrumentu (knaibles), vītnes var būt 
bojātas.

Optimālais ūdens spiediens galvenajā 
padeves caurulē: 100–1000 kPa 
(1–10 bar)
■ Kad krāns ir atgriezts, ūdens plūsmai 

ir jābūt vismaz 8 l/min.
■ Ja spiediens ir lielāks, uzmontējiet 

spiediena redukcijas vārstu.

1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni 
krānam (¾" = 26,4 mm) un ierīcei 
(izņemot modeļiem ar“Aquastop”).
– Standarta

– “Aqua-Secure”

– Ūdens noslēgs (“Aqua-Stop”)
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2. Uzmanīgi atveriet krānu un 
pārbaudiet, vai savienojumu vietās 
nav sūces.

Norādījums:  Skrūvju savienojums ir 
pakļauts galvenās ūdens padeves 
caurules spiedienam.

Ūdens novade

Norādījumi
■ Nelokiet vai neizstiepiet ūdens 

novades šļūteni.
■ Augstuma atšķirība starp 

novietojumu un drenāžas vietu: min. 
60 cm, maks. 100 cm.

Ūdens novade izlietnē

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Mazgājot drēbes augstās temperatūrās, 
iespējams applaucēties, pieskaroties 
karstajam mazgāšanas ūdenim (t. i., ja 
karstais ūdens tiek novadīts izlietnē). 
Nepieskarieties karstajam mazgāšanas 
ūdenim.

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Ja pievienotā ūdens novades šļūtene 
izslīd no izlietnes augsta ūdens 
spiediena dēļ, notecinot ūdeni no 
ierīces, iespējami ūdens izraisīti 
bojājumi.
Nostipriniet ūdens novades šļūteni, lai 
novērstu tās izslīdēšanu no izlietnes.

Uzmanību!
Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem
Ja ūdens novades šļūtenes gals ir 
iegremdēts notekūdenī, ūdens var tikt 

iesūkts atpakaļ ierīcē un bojāt 
veļasmašīnu ar žāvētāju un/vai 
tekstilizstrādājumus.
Pārliecinieties, vai:
■ aizbāznis nenobloķē noplūdi no 

izlietnes;
■ ūdens aiztek pietiekami ātri;
■ ūdens novades šļūtenes gals nav 

iegremdēts notekūdenī.

Ūdens novades šļūtenes uzstādīšana:

Ūdens novade sifonā
Savienojuma vietai jābūt noslēgta ar 
šļūtenes fiksatoru (Ø 24–40 mm) 
(iespējams iegādāties specializētā 
veikalā).
Pieslēgšana

Novadīšana plastmasas 
caurulē ar gumijas uzmavu vai 
notekā
Pieslēgšana
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Pareiza novietošana

1. Izmantojiet atslēgu, lai atskrūvētu 
kontruzgriezni pulksteņrādītāju 
kustības virzienā.

2. Pārbaudiet veļasmašīnas ar žāvētāju 
novietojumu ar līmeņrādi, ja 
nepieciešams, pielāgojiet. 
Noregulējiet augstumu, pagriežot 
ierīces kājiņas.
Norādījums:  Visām četrām ierīces 
kājiņām ir stingri jāstāv uz grīdas.
Veļasmašīna ar žāvētāju nedrīkst 
ļodzīties!

3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot 
pret korpusu.
Satveriet kājiņas un nepielāgojiet 
augstumu.

Norādījumi
■ Visu četru ierīces kājiņu 

kontruzgriežņi ir jāpievelk cieši, 
griežot pret korpusu.

■ Nepareiza mašīnas novietošana var 
izraisīt skaļus trokšņus, intensīvas 
vibrācijas un “pārvietošanos”.

Elektrības pieslēgums

Elektrodrošība

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
■ Atvienojot strāvas padeves vadu, 

vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, 
nevis vada, citādi vadu iespējams 
sabojāt.

■ Nekas nepieskarieties vai neturiet 
strāvas padeves vadu ar mitrām 
rokām.

■ Nekad neizvelciet kontaktdakšu 
ierīces darbības laikā.

■ Pieslēdziet veļasmašīnu ar žāvētāju 
maiņstrāvai, izmantojot pareizi 
uzmontētu, zemētu kontaktligzdu.

■ Elektrotīkla elektriskajam 
spriegumam jāsakrīt ar 
veļasmašīnas ar žāvētāju elektriskā 
sprieguma specifikāciju (skat. ierīces 
datu plāksnīti).

■ Pievienojamā slodze un 
nepieciešamie drošinātāji ir norādīti 
ierīces datu plāksnītē.

Pārliecinieties, vai:
■ elektrotīkla kontaktdakša saderīga ar 

kontaktligzdu;
■ vada profils ir atbilstošs;
■ zemēšanas sistēma ir pareizi 

uzstādīta.
■ Bojātu elektrības vadu drīkst 

nomainīt tikai elektriķis. Maiņas 
elektrotīkla vadu iespējams 
iegādāties klientu apkalpošanas 
dienestā.

■ Neizmantojiet vairākus 
kontaktdakšas/savienotājuzmavas 
vai pagarinātājus.

■ Ja izmanto uz diferenciālo strāvu 
reaģējošu automātslēdzi, drīkst 
izmantot tikai tāda veida, kas 
apzīmēti ar simbolu z.
Tikai norādītais simbols garantē 
savietojamību ar spēkā esošajiem 
noteikumiem.

■ Elektrotīkla vads ir vienmēr 
pieejams.

■ Strāvas vads nav saliekts, saspiests, 
nomainīts vai pārgriezts un nav bijis 
saskarē ar karstuma avotiem.
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Uzstādīšana un pieslēgšana    lv
Pirms pirmās mazgāšanas/
žāvēšanas
Pirms laišanas apgrozībā rūpnīca veica 
rūpīgu pārbaudi veļasmašīnai ar 
žāvētāju. Lai iztīrītu ierīci no pēc 
testēšanas palikušā ūdens, palaidiet 
programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 
7 pirmajā mazgāšanas reizē bez veļas.

Norādījums:  
■ Veļasmašīnai ar žāvētāju jābūt pareizi 

uzstādītai un pieslēgtai. Uzstādīšana 
un pieslēgšana ~ 37 lpp.

■ Nekādā gadījumā nedarbiniet bojātu 
ierīci. Informējiet par to klientu 
apkalpošanas dienestu. ~ 35 lpp.

1. Iespraudiet strāvas kontaktdakšu.
2. Atgrieziet krānu.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Aizveriet veļasmašīnas durtiņas. 

Neievietojiet veļu.
5. Iestatiet programmu Fluff Clean 

(Pūku tīrīšana) 40 °C 7.
6. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
7. Ielejiet apm. 1 litru ūdens dozētāja 

nodalījumā II.
8. Pievienojiet standarta mazgāšanas 

līdzekli nodalījumā II atbilstoši 
ražotāja norādījumiem viegli netīrai 
veļai.
Norādījums:  Lai novērstu putošanos, 
izmantojiet tikai pusi no ieteiktā 
mazgāšanas līdzekļa apjoma. 
Neizmantojiet maigus vai vilnas 
izstrādājumiem piemērotas 
mazgāšanas līdzekļus.

9. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.

10. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).
11.Pēc programmas beigām izslēdziet 

ierīci.

Jūsu veļasmašīna ar žāvētāju ir gatava 
lietošanai.

Transportēšana
Sagatavošanās darbi
1. Aizgrieziet krānu.
2. Palaidiet ūdens spiedienu padeves 

šļūtenē. 
Filtrs ūdens ieplūdes caurulē ir 
bloķēts ~ 29 lpp.

3. Noteciniet atlikušo mazgāšanas 
ūdeni. 
Drenāžas sūknis ir bloķēts ~ 28 lpp.

4. Atvienojiet veļasmašīnu ar žāvētāju no 
strāvas avota.

5. Noņemiet šļūtenes.

Transportēšanas drošības ierīču 
uzstādīšana.
1. Noņemiet apvalkus un glabājiet drošā 

vietā.
Ja nepieciešams, izmantojiet 
skrūvgriezi.

2. Ievietojiet visas 4 uzmavas.
Piestipriniet strāvas padeves vadu pie 
turētājiem. Ievietojiet un pievelciet 
skrūves.

Pirms ierīces ieslēgšanas

Norādījumi
■ Vienmēr noņemiet pārvadāšanas 

drošības ierīces! 
■ Lai novērstu neizmantota mazgāšanas 

līdzekļa ietecēšanu atverē nākamajā 
mazgāšanas reizē: ielejiet 1 l ūdens 
dozētāja nodalījumā II un palaidiet 
programmu q Rinse/Spin 0 
(Skalošana/izgriešana) vai Empty 
(Ūdens iztukšošana) p. 
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BSH Hausgeräte GmbH

„Aquastop” garantija
tikai iekārtām ar „Aquastop” sistēmu

Papildus garantijas prasībām pret pārdevēju, kas izriet no pirkšanas-pārdošanas 
līguma, un papildus mūsu ierīces garantijai mēs realizējam nomaiņu, ņemot vērā 
šādus noteikumus:
1. ja „Aquastop” sistēmas darbības traucējumi ir izraisījuši ūdens radītus bojājumus, 

mēs privātajam patērētājam atlīdzinām radītos zaudējumus.
2. Garantija ir spēkā visu iekārtas darbmūžu.
3. Garantija ir spēkā, ja ierīce ar „Aquastop” sistēmu ir uzstādīta un pievienota 

pareizi, atbilstīgi norādēm mūsu pamācībā; tā attiecas arī uz gadījumiem, kad 
uzstādīts oriģinālais „Aquastop” pagarinājums (oriģinālais piederums).
Mūsu garantija neattiecas uz bojātiem pievadiem vai armatūrām līdz „Aquastop” 
pieslēgumam ūdens krānam.

4. Ja iekārta ir aprīkota ar „Aquastop” sistēmu, ekspluatācijas laikā to var 
neuzraudzīt; pēc ekspluatācijas jāaizgriež ūdens krāns.
Tomēr gadījumos, ja dodaties projām uz ilgāku laiku, piemēram, vairāku nedēļu 
atvaļinājumā, ūdens krāns jāaizgriež.

Visu valstu kontaktinformāciju jūs atradīsiet pielikumā pievienotajā klientu
apkalpošanas dienestu sarakstā.
Carl-Wery-Straße 34 
81739 München
GERMANY

*9000928597*
9000928597   (9611)

siemens-home.bsh-group.com
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	Uzstādiet ierīci uz koka dēļu pārklājuma vai postamenta.
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	Norādījums:

	Ierīces uzstādīšana zem/starp virtuves iekārtām
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	Norādījumi

	Transportēšanas drošības ierīču noņemšana.
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	1. Izņemiet šļūtenes no turētājiem.
	2. Izņemiet šļūtenes no līkumiem un noņemiet tos.
	3. Atskrūvējiet un noņemiet visas četras transportēšanas skrūves.
	4. Izņemiet elektrības vadu no turētājiem. Noņemiet uzmavas.
	5. Ievietojiet apvalkus.Cieši noslēdziet, nospiežot uz noslēgšanas āķa. Ievietojiet šļūteņu turētāju.


	Šļūteņu un vadu garums
	Norādījums:
	Pieejami pie izplatītāja/klientu apkalpošanas dienestā.


	Ūdens pieslēgšana
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!
	Uzmanību!
	Ūdens radīti bojājumi
	Norādījumi

	Ūdens padeve
	Norādījumi
	Optimālais ūdens spiediens galvenajā padeves caurulē: 100–1000 kPa (1–10 bar)
	1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni krānam (¾" = 26,4 mm) un ierīcei (izņemot modeļiem ar“Aquastop”).
	2. Uzmanīgi atveriet krānu un pārbaudiet, vai savienojumu vietās nav sūces.

	Norādījums:

	Ūdens novade
	Norādījumi

	Ūdens novade izlietnē
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	Uzmanību!
	Ūdens radīti bojājumi
	Uzmanību!
	Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem

	Ūdens novade sifonā
	Novadīšana plastmasas caurulē ar gumijas uzmavu vai notekā
	Pareiza novietošana
	1. Izmantojiet atslēgu, lai atskrūvētu kontruzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā.
	2. Pārbaudiet veļasmašīnas ar žāvētāju novietojumu ar līmeņrādi, ja nepieciešams, pielāgojiet. Noregulējiet augstumu, pagriežot ierīces kājiņas.
	Norādījums:
	3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot pret korpusu.

	Norādījumi

	Elektrības pieslēgums
	Elektrodrošība
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!

	Pirms pirmās mazgāšanas/ žāvēšanas
	Norādījums:
	1. Iespraudiet strāvas kontaktdakšu.
	2. Atgrieziet krānu.
	3. Ieslēdziet ierīci.
	4. Aizveriet veļasmašīnas durtiņas. Neievietojiet veļu.
	5. Iestatiet programmu Fluff Clean (Pūku tīrīšana) 40 °C 7.
	6. Atveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
	7. Ielejiet apm. 1 litru ūdens dozētāja nodalījumā II.
	8. Pievienojiet standarta mazgāšanas līdzekli nodalījumā II atbilstoši ražotāja norādījumiem viegli netīrai veļai.
	Norādījums:
	9. Aizveriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
	10. Izvēlieties ! (Starts/pārlādēšana).
	11. Pēc programmas beigām izslēdziet ierīci.



	Transportēšana
	Sagatavošanās darbi
	1. Aizgrieziet krānu.
	2. Palaidiet ūdens spiedienu padeves šļūtenē.
	3. Noteciniet atlikušo mazgāšanas ūdeni.
	4. Atvienojiet veļasmašīnu ar žāvētāju no strāvas avota.
	5. Noņemiet šļūtenes.

	Transportēšanas drošības ierīču uzstādīšana.
	1. Noņemiet apvalkus un glabājiet drošā vietā.
	2. Ievietojiet visas 4 uzmavas.

	Norādījumi
	1. ja „Aquastop” sistēmas darbības traucējumi ir izraisījuši ūdens radītus bojājumus, mēs privātajam patērētājam atlīdzinām radītos zaudējumus.
	2. Garantija ir spēkā visu iekārtas darbmūžu.
	3. Garantija ir spēkā, ja ierīce ar „Aquastop” sistēmu ir uzstādīta un pievienota pareizi, atbilstīgi norādēm mūsu pamācībā; tā attiecas arī uz gadījumiem, kad uzstādīts oriģinālais „Aquastop” pagarinājums (oriģinālais ...
	4. Ja iekārta ir aprīkota ar „Aquastop” sistēmu, ekspluatācijas laikā to var neuzraudzīt; pēc ekspluatācijas jāaizgriež ūdens krāns.
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