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8  Noteikumiem 
atbilstoša izmantošana

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

ヽ ŠS iekārta paredz>ta 
izmantošanai mājas 
privātsaimniecSbā un 
mājsaimniecSbas ietvaros.

ヽ Izmantojiet trauku 
mazgājamo mašSnu tikai 
mājsaimniecSbā un tikai 
paredz>tajam m>r[im: 
virtuves trauku mazgāšanai.

ヽ Šo trauku mazgājamo 
mašSnu drSkst lietot tikai 
augstumā, kas nepārsniedz 
4000 m virs jｫras lSmeja.

(  DrošObas tehnikas 
noteikumi

DrošƯbas tehnikas noteikumi

B>rni, kas vecāki par 8 gadiem, 
un cilv>ki ar nepietiekamām 
fiziskajām, sensorajām un 
garSgajām sp>jām vai bez 
pieredzes vai atbilstošām 
zināšanām ierSci var lietot tikai 
citu cilv>ku uzraudzSbā vai p>c 
tam, kad viji ir apmācSti to 
izmantot un ir apzinājušies 
iesp>jamos riskus.
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B>rni nedrSkst sp>l>ties ar ierSci. 
TSrSšanu un lietotājiem 
paredz>tu apkopi nedrSkst veikt 
b>rni, izjemot gadSjumus, kad 
viji ir vecāki par 8 gadiem un 
tas tiek darSts kāda cita cilv>ka 
uzraudzSbā.
Uzraugiet, lai b>rni, kas ir 
jaunāki par 8 gadiem, 
neatrastos ierSces un 
piesl>guma kabe`a tuvumā.

Pirms iekārtas lietošanas 
uzsākšanas

UzmanSgi izlasiet lietošanas un 
montāžas instrukciju! Tā satur 
svarSgu informāciju par iekārtas 
uzstādSšanu, lietošanu un 
apkopi.
Uzglabājiet visus dokumentus 
v>lākai izmantošanai vai 
nodošanai nākamajam 
Spašniekam.
Lietošanas instrukciju var bez 
maksas lejupielād>t no mｫsu 
interneta vietnes. AttiecSgā 
interneta vietne ir norādSta šSs 
lietošanas instrukcijas 
mugurpus>.

IerOci piegādājot

1. Nekav>joties pārbaudiet 
iepakojuma un trauku 
mazgājamās mašSnas 
transport>šanas bojājumus. 
Nedarbiniet bojātu ierSci, bet 
gan konsult>jieties 
ar piegādātājiem.

2. Lｫdzu likvid>jiet iepakojumu 
atbilstoši noteikumiem.

3. Ne`aujiet b>rniem rota`āties 
ar iepakojumu un tā 
sastāvda`ām. Pastāv 
noslāpšanas bSstamSba 
ar gofr>to kartonu un folijām.

Instal=jot

ヽ Iev>rojiet, ka trauku 
mazgājamās mašSnas 
mugurpuse p>c instalācijas 
vairs nav brSvi pieejama 
(pieskaršanās aizsardzSba 
sakarā ar karsto virsmu).

ヽ Veiciet uzstādSšanu un 
piesl>gumu, vadoties p>c 
instalācijas un montāžas 
pamācSbas.

ヽ Instal>šanas laikā trauku 
mazgājamai mašSnai jābｫt 
atvienotai no tSkla.
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ヽ Pārliecinieties, vai mājas 
elektroinstalācijas 
aizsargsist>ma ir piesl>gta 
atbilstoši noteikumiem.

ヽ Elektriskajiem piesl>gšanas 
noteikumiem jāsakrSt 
ar datiem, kuri norādSti 
uz trauku mazgājamās 
mašSnas firmas 
plāksnStes 9*.

ヽ Ja šSs ierSces tSkla 
piesl>guma vads ir bojāts, 
tad to jānomaina ar speciālu 
piesl>guma vadu. 
Lai izvairStos no bSstamSbas, 
to drSkst veikt tikai tehniskā 
servisa dienests.

ヽ Ja trauku mazgājamo mašSnu 
nepieciešams iebｫv>t augstā 
skapS, tad tam jābｫt 
piestiprinātam atbilstoši 
noteikumiem.

ヽ Ja trauku mazgājamā mašSna 
tiek iebｫv>ta zem vai virs 
citām mājsaimniecSbas 
ierSc>m, tad jāiev>ro attiecSgo 
ierSču montāžas instrukcijas 
par iebｫves kombināciju ar 
trauku mazgājamo mašSnu.

ヽ Iev>rojiet arS trauku 
mazgājamās mašSnas 
montāžas norādSjumus, lai 
nodrošinātu visu ierSču 
nevainojamu darbSbu.

ヽ Ja šādas informācijas nav vai 
montāžas pamācSbā nav 
atbilstošu norādSjumu, tad 
griezieties pie šo ierSču 
ražotāja, lai pārliecinātos, ka 
trauku mazgājamā mašSnu 
var iebｫv>t zem vai virs šSm 
ierSc>m.

ヽ Ja no ierSču ražotāja šādu 
informāciju nevar sajemt, tad 
trauku mazgājamo mašSnu 
nedrSkst iebｫv>t zem vai virs 
šSm ierSc>m.

ヽ Ja virs trauku mazgājamās 
mašSnas tiek iebｫv>ta 
mikrovi`ju krāsnija, tad tā 
var tikt bojāta.

ヽ Stabilitātes nodrošināšanai 
iebｫv>jiet integr>jamas 
vai ierSces ar padzi`inātu 
iebｫvi tikai zem vienlaidu 
darba virsmām, kuras 
ir saskrｫv>tas ar skapjiem.

ヽ Neinstal>jiet ierSci siltuma 
avotu (sildelementu, 
siltumakumulatoru, krāšju 
vai citu siltumu izdalošu 
ierSču) tuvumā, kā arS 
neiebｫv>jiet zem plSts 
sildvirsmas.
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ヽ P>c ierSces uzstādSšanas 
kontaktdakšai jābｫt brSvi 
sasniedzamai.
(Sk. Elektropiesl>gums)

ヽ Dažos mode`os:
Plastmasas korpusa ｫdens 
piesl>guma vieta ir aprSkota 
ar elektrisko vārstu, ieplｫdes 
š`ｫten> atrodas piesl>guma 
vadi. Nepārgrieziet šo š`ｫteni, 
nem>rciet ｫdenS plastmasas 
korpusu.

Regulāra ierOces izmantošana

Iev>rojiet tSrStāju 
un skaidrskalotāju drošSbas 
tehnikas un lietošanas 
noteikumus.

B=rnu drošObas sist=ma 
(durvju aizvars)Durvju aizvars *

B>rnu drošSbas sist>mas 
apraksts atrodas mugurpus> 
aploksn>.
* atkarSbā no mode`a

B=rnu drošObas sist=ma 
(sl=džu bloT=šanas funkcija)Sl>džu blo[>šanas funkcija

Jｫs varat nodrošināt ierSci pret 
nejaušu pārsl>gšanu 
(piem., ja ar ierSci ir nepareizi 
rSkojušies b>rni).

Sl=džu bloT=šanas sist=mas 
aktiv=šana: 

1. Palaidiet nepieciešamo 
programmu.

2. Apm. 4 sek. turiet nospiestu 
sl>dzi +, lSdz ciparu 
indikācijā parādās ’–.

Ja programmas norises laikā 
tiek nospiests kāds sl>dzis, tad 
ciparu indikācijā parādās ’–. 
Programmas pārtraukšana 
(Reset) nav iesp>jama.
Sl=džu bloT=šanas sist=mas 
deaktiv=šana: 

ヽ Apm. 4 sek. turiet nospiestu 
sl>dzi +, lSdz ciparu 
indikācijā nodziest ’–. 

Programmai beidzoties 
(‹:‹‹ ciparu indikācijā), 
taustiju blokāde tiek atcelta. 
TSkla darbSbas trauc>jumu 
gadSjumā taustiju blokāde 
saglabājas. Palaižot jebkuru 
jaunu programmu, 
nepieciešama sl>džu 
blo[>šanas funkcijas 
aktiv>šana.
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Bojājumu gadOjumā

ヽ Remontdarbus un citas 
operācijas drSkst veikt tikai 
speciālisti. Šim nolｫkam 
nepieciešama ierSces 
atvienošana no tSkla. 
Atvienojiet tSkla kontaktdakšu 
vai izsl>dziet drošinātāju. 
Aizgrieziet ｫdenskrānu.

ヽ Bojājumu gadSjumā, Spaši, ja 
ir bojāts vadSbas panelis 
(plaisas, caurumi, izlｫzuši 
taustiji) vai ir durvju funkcijas 
trauc>jumi, ierSci vairs 
nedrSkst darbināt. Izvelciet 
tSkla kontaktdakšu vai 
izsl>dziet drošinātājus. 
Aizgrieziet ｫdenskrānu, 
izsauciet tehniskā servisa 
dienestu.

Likvid=šanas gadOjumā

1. Lai nov>rstu iesp>jamos 
nelaimes gadSjumus, 
nekav>joties nodrošiniet vecu 
iekārtu nefunkcion>šanu. 

2. Nododiet iekārtu 
noteikumiem atbilstošai 
likvid>šanai.

m BrOdinājums
Traumu bOstamOba!

ヽ Lai izvairStos no traumām, 
piem., paklupšanas, ierSces 
durvis jāatver tikai uz Ssu 
laiku trauku ievietošanai 
un izjemšanai. 

ヽ Nažus un citus priekšmetus 
ar asiem galiem jāievieto 
galda piederumu atvilktn> 
horizontāli.

ヽ Nekad nes>diet 
un neatbalstieties 
uz atv>rtajām durvSm.

ヽ Izmantojot brSvi stāvošu ierSci, 
iev>rojiet, lai grozi nebｫtu 
pārāk pieblSv>ti.

ヽ Ja ierSce nav nostādSta nišā 
un lSdz ar to ir pieejama sānu 
siena, tad nepieciešama 
durvju šarnSru vietu malas 
apdare (traumu bSstamSba). 
Nosegumus var iegādāties 
kā papildaprSkojumu servisa 
dienestā vai specializ>tajā 
veikalā.
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m BrOdinājums
Sprādziena bOstamOba!
Neievietojiet mazgāšanas 
korpusā atš[aidStājus. 
SprādzienbSstamSba.

m BrOdinājums
Applauc=šanās bOstamOba!
UzmanSgi atveriet durvis 
programmas norises laikā. 
Karsta ｫdens smidzināšanas 
bSstamSba no ierSces.

m BrOdinājums
 BOstamOba b=rniem!

ヽ Ja ir, tad izmantojiet b>rnu 
drošSbas sist>mu. Detaliz>tu 
aprakstu Jｫs atradSsiet 
aploksn>, pamācSbas beigās.

ヽ Ne`aujiet b>rniem rota`āties 
ar ierSci vai to apkalpot.

ヽ Uzglabājiet tSrStāju 
un skaidrskalotāju b>rniem 
nepieejamās vietās. Tie 
var izraisSt mutes, rSkles 
un acu traumas 
vai noslāpšanu.

ヽ Iev>rojiet, lai b>rni neatrastos 
atv>rtas trauku mazgājamās 
mašSnas tuvumā. Trauku 
mazgājamā mašSnā var bｫt 
sSki priekšmeti, kurus b>rni 
var norSt, un ｫdens tās 
iekšpus> nav dzeramais 
ｫdens, tajā var bｫt 
mazgāšanas lSdzek`a 
paliekas.

ヽ Iev>rojiet, lai b>rni neliktu 
rokas tablešu ievietošanas 
tvertn> 1:. Mazi pirksti 
var iespSl>ties spraugās.

ヽ Izmantojot augsti iebｫv>tu 
ierSci, iev>rojiet, lai, atverot 
vai aizverot durvis, b>rni 
netiktu iespiesti vai saspiesti 
starp ierSces durvSm un zem 
tās esošajām skapja durvSm.

ヽ B>rni var iesl>gties ierSc> 
(nosmakšanas bSstamSba) vai 
nok`ｫt kādā citā bSstamā 
situācijā. 
Tād>`, ja ierSces ir nolietotas: 
Atvienojiet tSkla kontaktdakšu, 
pārgrieziet tSkla kabeli 
un likvid>jiet.Nodrošiniet 
durvju nefunkcion>šanu. 
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7  Vides aizsardzOba
Vides aizsardzƯba

Ne tikai jaunu iekārtu iepakojums, bet arS 
nolietotas ierSces satur v>rtSgas izejvielas 
un no jauna pārstrādājamus materiālus.
Lｫdzu utiliz>jiet atseviš[as deta`as, tās 
š[irojot.
Par iekārtas aktuāliem utiliz>šanas 
jautājumiem griezieties specializ>tajā 
veikalā vai Jｫsu pagasta jeb pils>tas 
pašpārvald>.

Iepakojums

Visas ierSces plastmasas deta`as 
ir apzSm>tas ar starptautisko normu 
saSsinājumiem (piem., >PS< polistirols). 
Tād>`, likvid>jot ierSces, iesp>jama tSra 
plastmasas atkritumu veidu š[irošana.
Iev>rojiet arS drošSbas tehnikas 
norādSjumus noda`ā „Piegāde“.

Vecas iekārtas

Iev>rojiet lｫdzu drošSbas tehnikas 
norādSjumus noda`ā „Likvid>šana“. 

*  IepazOšanās ar ierOci
IepazƯšanƗs ar ierƯci

VadSbas pane`a un ierSces korpusa 
iekšpuses att>li atrodas aploksn> ierSces 
priekšpus>.
Tekstā tiek sniegta atseviš[u poziciju 
norāde.

VadObas panelis

* atkarSbā no mode`a
** Skaits atkarSbā no mode`a

ŠS ierSce ir mar[>ta atbilstoši 
Eiropas direktSvai 2012/19/ES 
par elektriskajām un 
elektroniskajām ierSc>m (waste 
electrical and electronic 
equipment – WEEE). DirektSva 
nosaka veidu, kā ES teritorijā 
jārealiz> nolietoto ierSču 
nodošana un pārstrāde.

( IESL/IZSL sl>dzis
0 Programmu sl>dži **
8 Durvju rokturis
@ Laika iepriekšizv>le *
H Papildfunkcijas **
P START taustijš
X Indikācija „ｪdens padeves 

pārbaude“
` Sāls iepildes indikācija
h Skaidrskalotāja iepildes lSmeja 

indikācija
)" Ciparu indikācija
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IerOces iekš=jais korpuss

* atkarSbā no mode`a

Izv=lne Pārskats

Informāciju par nostādSšanu Jｫs 
atradSsiet atseviš[ās noda`ās.

* atkarSbā no mode`a

+  MOkstināšanas ierOce/
Speciālsāls

MƯkstinƗšanas ierƯce/SpeciƗlsƗls

Lai sasniegtu labus mazgāšanas 
rezultātus, trauku mazgājamai mašSnai 
nepieciešams mSksts ｫdens, t.i., ｫdens 
ar nelielu ka`[u daudzumu, jo pret>jā 
gadSjumā uz traukiem un to iekšpus> 
izveidojas baltas ka`[u paliekas.  
ｪdensvada ｫdeni ar cietSbu virs 7° dH 
(1,2 mmol/l) ir jāmSkstina. Tas notiek 
ar speciālsāls (reNener>tās sāls) 
palSdzSbu trauku mazgājamās mašSnas 
mSkstināšanas ierSc>. 
NostādSjuma un lSdz ar to 
nepieciešamās sāls daudzums atkarājas 
no Jｫsu ｫdensvada ｫdens cietSbas 
grāda (sk. tabulu).

NostādOšana

Sāls iepildes daudzumu var nostādSt 
no •:‹‹ lSdz •:‹ˆ.
Sāls nav nepieciešama, ja nostādSšanas 
rādStājs ir •:‹‹.
1. Noskaidrojiet Jｫsu ｫdensvada ｫdens 

cietSbas grādu. Šai gadSjumā Jums 
palSdz>s ｫdensvada stacija. 

2. NostādSšanas parametri norādSti 
ｫdens cietSbas tabulā.

3. Aizveriet durvis.
4. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
5. Turiet nospiestu programmu 

taustiju # un tik ilgi spiediet 
START taustiju P, lSdz to parāda 
ciparu indikācija •:‹.... 

6. Atlaidiet abus taustijus.
Taustijā mirgo gaismas 
indikācija # un ciparu 
indikācijā )" deg rｫpnScā 
nostādStais rādStājs •:‹….

1" Galda piederumu atvilktne
1* Augš>jais trauku grozs
12 Augš>jās smidzināšanas lāpstijas
1: Tablešu ievietošānas tvertne
1B Apakš>jā smidzināšanas lāpstija
1J Speciālsāls savāc>jtvertne
1R Sieti
1Z Apakš>jais trauku grozs
1b Skaidrskalotāja savāc>jtvertne
1j TSrStāja kamera
9" TSrStāja kameras nosl>gs
9* Firmas plāksnSte

• ｪdens cietSba •:‹‹ - •:‹ˆ
š IntensSvā žāv>šana š:‹‹ - š:‹‚
§ Skaidrskalotājs §:‹‹ - §:‹‡
‘ Siltais ｫdens ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
˜ Automātiska atsl>gšana ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
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Noregul=juma izmainOšanai:
1. Nospiediet programmu taustiju 3.

Ar katru taustija nospiešanu par 
vienu pakāpi palielinās nostādSšanas 
pakāpe; sasniedzot •:‹ˆ pakāpi, 
indikācija atkal nostājas uz •:‹‹ 
(izsl>gts).

2. Nospiediet START taustiju P. 
IerSc> tiek saglabāta nostādStā 
v>rtSba.

‾dens cietObas tabula

Speciālsāls izmantošana

Sāls iepildi vienm>r jāveic tieši pirms 
ierSces iesl>gšanas. Ar to tiek panākts, 
ka pārlijušais sāls š[Sdums nekav>joties 
tiek izskalots un korozijas iedarbSba 
neskar skalošanas tvertni.
1. Atskrｫv>jiet savāc>jtvertnes 

vāku 1J.
2. Iepildiet tvertn> ｫdeni (nepieciešams 

tikai uzsākot pirmo ekspluatāciju). 
3. Tad iepildiet speciālsāli (tikai 

ne vārāmo sāli vai tabletes). 
Tad ｫdens tiek izspiests un noplｫst. 

LSdz ko uz vadSbas pane`a mirgo sāls 
iepildes indikācija `, nepieciešama 
speciālsāls jauna iepilde.

* atkarSbā no mode`a

TOrOtāju izmantošana ar sāls 
komponentiTSrStājs ar sāls komponentu

Izmantojot kombin>tos tSrStājus ar sāls 
komponenti, var atteikties no speciālsāls 
izmantošanas, ja ｫdens cietSba ir 
lSdz 21° dH (37° fH, 26° klarki, 
3,7 mmol/l). Ja ｫdens cietSba pārsniedz 
21° dH, tad arS šai gadSjumā 
ir nepieciešama speciālsāls 
izmantošana.

Sāls iepildes indikācijas/
mOkstināšanas izsl=gšanaMSkstināšanas izsl>gšana

Ja sāls iepildes indikācija ` trauc>, 
(piem., izmantojot kombin>tos tSrStājus 
ar sāls komponenti), tad to var izsl>gt.
ヽ RSkojieties tā kā tas aprakstSs noda`ā 

„MSkstināšanas iekārtas nostādSšana“ 
un nostādiet v>rtSbu uz •:‹‹.
LSdz ar to mSkstināšanas ierSce 
un sāls iepildes indikācija 
ir izsl>gtas.

m UzmanObu
Nekad neiepildiet tSrStāju speciālsāls 
tvertn>. Tā rezultātā tiek sabojāta 
mSkstināšanas iekārta.
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,  Skaidrskalotājs
SkaidrskalotƗjs 

LSdzko uz indikāciju pane`a iedegas 
skaidrskalotāja papildiepildes 
indikācija h kas norāda, ka 
skaidrskalotāja rezerves pietiekamas 1–
2 skalošanas cikliem. Nepieciešama 
skaidrskalotāja iepilde.
Lai trauki bｫtu bez traipiem, un lai 
panāktu glāžu spodrumu, nepieciešama 
skaidrskalotāja lietošana. Izmantojiet 
tikai sadzSves trauku mazgājamai 
mašSnai paredz>tu skaidrskalotāju.
Kombin>tos tSrStājus ar skaidrskalotāja 
komponenti var izmantot tikai 
lSdz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 
3,7 mmol/l) ｫdens cietSbai. Ja ｫdens 
cietSba pārsniedz 21° dH, tad arS šai 
gadSjumā nepieciešama skaidrskalotāja 
izmantošana.
1. Atveriet savāc>jtvertni 1b, nospiežot 

un pace`ot vāka uzliktni.

2. UzmanSgi ielejiet skaidrskalotāju 
lSdz maks. atzSmei uz ielietnes.

3. Nosl>dziet vāku, lSdz tas dzirdami 
iefiks>jas.

4. NotSriet ar lupatu pārlijušo 
skaidrskalotāju, lai nākošā 
skalošanas procesa laikā nov>rstu 
pārm>rSgu putu veidošanos.

Skaidrskalotāja daudzuma 
nostādOšana

Skaidrskalotāja daudzumu var nostādSt 
no §:‹‹ lSdz §:‹‡. Nostādiet 
skaidrskalotāja iepildes daudzumu 
uz §:‹…, lai panāktu `oti labus 
žāv>šanas rezultātus. RｫpnScā 
pakāpe §:‹… ir jau nostādSta.
Izmainiet skaidrskalotāja daudzumu tikai 
tad, ja uz traukiem parādās sv>dras 
(nostādiet zemāku pakāpi) vai ｫdens 
traipi (nostādiet augstāku pakāpi).
1. Aizveriet durvis.
2. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
3. Turiet nospiestu programmu 

taustiju # un tik ilgi spiediet 
START taustiju P, lSdz ciparu 
indikācijā parādās •:‹....
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4. Atlaidiet abus taustijus.
Taustijā mirgo gaismas 
indikācija # un ciparu 
indikācijā )" deg rｫpnScā 
nostādStais rādStājs •:‹….

5. Tik bieži spiediet programmu izv>les 
sl>dzi #, lSdz ciparu indikācijā )" 
parādās rｫpnScā nostādStā 
v>rtSba §:‹….

Noregul=juma izmainOšanai:
1. Nospiediet programmu taustiju 3.

Ar katru taustija nospiešanu par 
vienu pakāpi palielinās nostādSšanas 
pakāpe; sasniedzot §:‹‡ pakāpi, 
indikācija atkal nostājas uz §:‹‹ 
(izsl>gts). 

2. Nospiediet START taustiju P. 
NostādStā v>rtSba tiek saglabāta. 

Skaidrskalotāja papildiepildes 
indikācijas izsl=gšana

Ja skaidrskalotāja papildiepildes 
indikācija h trauc> (piem., izmantojot 
kombin>tos tSrStājus ar skaidrskalotāja 
komponenti), tad to var izsl>gt.
ヽ RSkojieties tā kā tas aprakstSs noda`ā 

„Skaidrskalotāja daudzuma 
nostādSšana“ un nostādiet v>rtSbu 
uz §:‹‹.

LSdz ar to skaidrskalotāja papildiepildes 
indikācija h ir izsl>gta.

-  Trauki
Trauki

Nav piem=roti

ヽ Koka galda un virtuves piederumus. 
ヽ Trauslas dekoratSvas glāzes, 

mākslinieciski un antSki trauki. 
Šie dekori nav izturSgi mazgāšanai 
trauku mazgājamā mašSnā.

ヽ KarstumneizturSgas plastmasas 
deta`as.

ヽ Vara un alvas traukus.
ヽ Traukus ar pelna, vaska, ziežu 

vai krāsu atstātajiem netSrumiem.
Glāžu dekoriem, alumSnija un sudraba 
izstrādājumiem mazgāšanas procesa 
laikā ir nosliece uz krāsu izmaijām 
un izbal>šanu. ArS daži stikla 
izstrādājumi (piem., kristāla trauki) p>c 
vairākiem mazgāšanas procesiem 
var k`ｫt nespodri.

Glāžu un trauku bojājumi

C=lobi:
ヽ Glāžu veids un glāžu ražošanas 

metodes.
ヽ TSrStāja [Smiskais sastāvs.
ヽ Mazgāšanas programmas ｫdens 

temperatｫra.
Ieteikums:
ヽ Izmantojiet tikai tādas glāzes 

un porcelānu, kurus ražotājs 
ir apzSm>jis kā izturSgus mazgāšanai 
trauku mazgājamā mašSnā.

ヽ Izmantojiet tSrStāju, kuram ir traukus 
saudz>jošs apzSm>jums.

ヽ P>c programmas beigām p>c 
iesp>jas ātri izjemiet no trauku 
mazgājamās mašSnas stikla traukus 
un galda piederumus.
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Ievietošana

1. Nojemiet lielas >dienu paliekas. 
Iepriekšskalošana zem tokoša ｫdens 
nav nepieciešama.

2. Ievietojiet traukus tā, lai
– to stāvoklis bｫtu stabils un tie 

nevar>tu apgāzties.
– visi trauki atrastos ar atv>rumu 

uz leju.
– trauki ar padzi`inājumiem 

un izliekumiem atrastos slSpā 
pozicijā ｫdens notec>šanas 
nodrošināšanai.

– tie netrauc>tu smidzināšanas 
lāpstiju 12 un 1B rotāciju.

MašSnā nav ieteicama `oti mazu trauku 
mazgāšana, jo tie var viegli izkrist 
no groziem.

Izbemšana

Lai nov>rstu, ka ｫdens pilieni 
no augš>jā groza pil apakš>jā grozā, 
ieteicams izjemt traukus vispirms 
no ierSces apakš>jās da`as un tad – 
no augš>jās.
Karsti trauki ir trieciennedroši! Tād>` 
`aujiet p>c programmas beigām 
traukiem atdzist trauku mazgājamajā 
mašSnā, lSdz Jｫs varat tiem droši 
pieskarties.

NorādOjums
P>c programmas beigām var bｫt 
redzami ｫdens pilieni ierSces korpusa 
iekšpus>. Tas neietekm> trauku žｫšanas 
procesu.

Tases un glāzes

Augš>jais trauku grozs 1*.

NorādOjums
Sekojiet, lai trauku da`as neatrastos virs 
tabletes paliktja 1:. Tās var noblo[>t 
mazgāšanas lSdzek`a kameras vāku 
1j.
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Katli

Apakš>jais trauku grozs 1Z.

Ieteikums
_oti netSrus traukus (katlus) jānovieto 
apakš>jā grozā. Sakarā ar sp>cSgo 
smidzināšanas strｫklu tiek panākti 
labāki skalošanas rezultāti.

Ieteikums
Ar citiem piem>riem par optimālu trauku 
ievietošanas iesp>ju mazgājamā 
mašSnā, Jｫs varat iepazSties mｫsu mājas 
lapā ar bezmaksas lejupielādi. 
Atbilstošā tSmek`a adrese atrodas šSs 
lietošanas pamācSbas mugurpus>.

Galda piederumu atvilktne

Sakārtojiet galda piederumus galda 
piederumu atvilktn> 1" tā, kā parādSts 
att>lā. Saš[irojot traukus, tiek atvieglota 
to izjemšana p>c mazgāšanas.
Atvilktni var izjemt.

Atvāžamie balstejiAtvāžamie balstebi *

* atkarSbā no mode`a
Balstejus var atvāzt, lai nodrošinātu 
labāku katlu, š[Svju un glāžu izvietojumu.
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Mazu piederumu tur=tājs *Mazu piederumu tur>tājs

* atkarSbā no mode`a
Uz šS tur>tāja tiek nodrošināta vieglu 
plastmasas piederumu, kā piem., 
vāciju, trauciju utt., stabilitāte.

Grozu augstuma nostādOšana

Augš>jā trauku groza augstumu 1* 
var nostādSt 3 pakāp>s, lai nodrošinātu 
vairāk vietas augš>jam vai apaks>jam 
grozam.

IerSces augstums 81,5 cm

1. Izvelciet augš>ju trauku grozu 1* 
lSdz galam. 

2. Noliekšanai p>c kārtas nospiediet 
uz iekšpusi groza ār>jās malas labo 
un kreiso sviru. VienlaicSgi stingri 
turiet grozu aiz augš>jās sānu malas, 
lai tas nevar>tu grｫdienveidSgi nokrist 
lejā.

3. Lai paceltu, satveriet grozu aiz 
augš>jās malas sāniem un paceliet 
uz augšu.

4. Pirms groza atkaliebSdSšanas 
pārliecinieties, vai abas malas 
atrodas vienādā augstumā. Pret>jā 
gadSjumā ierSces durvis nevar aizv>rt 
un netiek realiz>ts augš>jās 
smidzināšanas lāpstijas 
savienojums ar ｫdens cirkulāciju. 

Augš>jais 
grozs

Apakš>jais 
grozs

1. pakāpe maks. ø 14 cm 30 cm

2. pakāpe maks. ø 16 cm 28 cm

3. pakāpe maks. ø 19 cm 25 cm
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.  TOrOtājs
TƯrƯtƗjs

Jｫs varat izmantot tabletes, pulverveida 
vai š[idros trauku mazgājamām 
mašSnām paredz>tos tSrStājus, bet 
nekādā gadSjumā ar rokām mazgājamu 
trauku mazgāšanas lSdzek`us. AtkarSbā 
no netSrumu pakāpes pulvera vai š[idrā 
tSrStāja doz>šanu var noteikt individuāli. 
Tabletes satur visiem tSrSšanas 
uzdevumiem pietiekamu aktSvo vielu 
daudzumu. Moderni, iedarbSgi tSrStāji 
pārsvarā izmanto zemu sārmu receptｫru 
ar fosfātu un fermentiem. Fosfāti saista 
ｫdenS ka`[i. Fermenti noārda cieti un 
š[Sdina olbaltumvielas. Retāk sastopami 
ir fosfatu nesaturoši tSrStāji. Tiem 
ir nedaudz vājāka, ka`[i saistoša 
iedarbSba un tiem nepieciešama 
augstāka doz>šanas pakāpe. Krāsainu 
traipu (piem., t>jas, tomātu biezeja) 
izjemšanai parasti izmanto skābek`a 
bāzes balinātājus.

NorādOjums
Labu mazgāšanas rezultātu 
sasniegšanai iev>rojiet norādSjumus uz 
tSrStāja iepakojuma!
Papildjautājumu gadSjumā m>s Jums 
iesakām griezties tSrStāja ražotāja 
konsultāciju centros.

m BrOdinājums – Iev>rojiet tSrStāju 
un skaidrskalotāju drošSbas tehnikas 
un lietošanas noteikumus.

TOrOtāja iepilde

1. Ja tSrSšanas kamera 1j ir v>l 
nosl>gta, tad tās atv>ršanai darbiniet 
nosl>gu 9".
Iepildiet tSrStāju sausā tSrStāja 
kamerā 1j (ievietojiet tableti 
š[>rsām, bet ne stāvus). Doz>šana: 
sk. ražotāja norādSjumus 
uz iepakojuma. 
Doz>šanas iedalSjums tSrSšanas 
kamerā 1j palSdz>s Jums iepildSt 
pareizo pulverveida vai š[idrā tSrStāja 
daudzumu.
Parasti normāliem netSrumiem pietiek 
ar 20 ml–25 ml. Izmantojot tabletes, 
ir pietiekami ar vienu tableti.

2. Nosl>dziet tSrStāja kameru, bSdot vāku 
uz augšu, lSdz sl>dzis 
bezproblemātiski iefiks>jas.

TSrStāja kamera atveras automātiski 
optimālajā laika brSdS, atkarSbā 
no programmas. Pulveris vai š[idrais 
tSrStājs sadalās ierSc> un izš[Sst, 
tablete iekrSt tabletes ievietošanas 
tvertn> un tur attiecSgajās dozās 
izš[Sst.
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Ieteikums
Ja trauku netSrumi nav lieli, tad parasti 
pietiek ar nelielu tSrStāja daudzumu, nekā 
tas ir norādSts. 
Piem>rotus tSrSšanas un kopšanas 
lSdzek`us var iegādāties ar tiešsaites 
palSdzSbu mｫsu interneta lapā vai arS 
tehniskā servisa dienestā (sk. 
mugurpus>). 

Universālie tOrOtāji

Blakus standarta tSrStājiem (Solo) tiek 
piedāvāta vesela rinda izstrādājumu 
ar papildfunkcijām. Šie izstrādājumi 
blakus tSrStājiem satur arS skaidrskalotāju 
un sāls aizvietotājus (3in1 – 3 vienā) un 
atkarSbā no kombinācijas (4in1, 5in1, – 
4 vienā, 5 vienā utt.) 
v>l papildkomponentus, kā piem., stikla 
aizsardzSbas vai nerｫs>jošā t>rauda 
spodrināšanas lSdzekli. Universālie tSrStāji 
iedarbojas tikai lSdz noteiktai cietSbas 
pakāpei (parasti 21°dH). Virs šSs 
robežas jāpievino sāls un 
skaidrskalotājs. 
LSdz ko tiek izmantoti kobin>tie tSrSšanas 
lSdzek`i, notiek automātiska mazgāšanas 
programmas pieskajošanās un vienm>r 
tiekt sasniegti vislabākie mazgāšanas 
un žāv>šanas rezultāti.

m BrOdinājums – Neievietojiet sSkus 
priekšmetus mazgāšanai tablešu 
ievietošanas tvertn> 1:; ar to 
tiek aizkav>ta tabletes vienm>rSga 
izš[Sšana.

m BrOdinājums – Ja p>c programmas 
palaides Jｫs v>laties ievietot traukus, 
tad neizmantojiet tablešu ievietošanas 
tvertni 1: kā augš>jā groza rokturi. 
Tablete var>tu tur jau atrasties un Jｫs 
varat saskarties ar da`>ji izš[Sdušu 
tableti.

NorādOjumi
ヽ Optimālus mazgāšanas 

un žāv>šanas rezultātus var sasniegt, 
izmantojot solo tSrStājus savienojumā 
ar sāls un skaidrskalotāja atdalStu 
izmantošanu.

ヽ Rsajās programmās sakarā 
ar dažādu š[Sšanas procesa 
intensitāti iesp>jama tablešu 
nepilnSga iedarbSba, kā arS 
var saglabāties neizš[Sdušu tSrSšanas 
nogulšju paliekas. Pulverveida tSrStāji 
ir labāk piem>roti šai programmai.

ヽ „IntensSvajā“ programmā (dažos 
mode`os) ir pietiekama doz>šana 
ar vienu tableti. Izmantojot pulvera 
tSrStājus, Jｫs varat papildus izmantot 
nedaudz tSrStāja, uzlejot to uz ierSces 
durvSm.

ヽ ArS tad, ja skaidrskalotāja un/vai sāls 
iepildes indikācija deg, izmantojot 
kombin>tos tSrStājus, skalošanas 
programma darbojas nevainojami.

ヽ Izmantojot tSrStājus ar ｫdenS š[Sstošu 
aizsargapvalku: Pieskarieties 
apvalkam tikai ar sausām rokām 
un iepildiet tSrStāju tikai pilnSgi sausā 
tSrStāja kamerā, jo pret>jā gadSjumā 
var izveidoties salSm>jumi.

ヽ Ja Jｫs pārejat no kombin>tiem 
tSrStājiem un solo tSrStājiem, tad 
iev>rojiet, lai mSkstināšanas ierSce 
un skaidrskalotāja daudzums tiktu 
nostādSts uz pareiziem rādStājiem.
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/  Programmu pārskats
Programmu pƗrskats

Šajā pārskatā tiek parādOts maks. iesp=jamais programmu skaits. Informācija 
par atbilstošajām programmām un to izvietojumu atrodas uz J｠su vadObas paneXa.

 

Trauku veids NetSrumu veids Programma Iesp>jamās 
papildfunkcijas

Programmas norise

katli, pannas, 
nejｮtUgi trauki 
un galda 
piederumi

stipri pielipušas, 
piedegušas vai 
piekaltušas, cieti vai 
olbaltumu saturošas 
>dienu paliekas

± / °
IntensUvi 70°

visas

Iepriekšskalošana
Mazgāšana 70°
Starpskalošana
Skaidrskalošana 65°
Žāv>šana

Á
Automātiska 
45° - 65°

visas

Atbilstoši netUrumu 
pakāpei tiek optimiz>ta 
ar sensortehnikas 
palUdzUbu.

jaukti trauki un 
galda piederumi

viegli piekaltušas 
parastas 
saimniecUbas >dienu 
paliekas

Á
Automātiska 
45° - 65°

visas

Atbilstoši netUrumu 
pakāpei tiek optimiz>ta 
ar sensortehnikas 
palUdzUbu.

â / à
Eco 50°

visas

Iepriekšskalošana
Mazgāšana 50°
Starpskalošana
Skaidrskalošana 65°
Žāv>šana

jｮtUgi trauki, galda 
piederumi, 
temperatｮrjｮtUga 
plastmasa un 
glāzes

mazpielipušas, 
svaigas >dienu 
paliekas

é / è
Stikls 40°

IntensUvā zona
Laika taupUšana
Ar ½ no trauku 
iepildes
Ekstra žāv>šanas

Iepriekšskalošana
Mazgāšana 40°
Starpskalošana
Skaidrskalošana 60°
Žāv>šana

ñ / ð
Ātra 45°

Ekstra žāv>šanas
Mazgāšana 45°
Starpskalošana
Skaidrskalošana 55°

visi trauku veidi auksta mazgāšana, 
starptUrUšana

ù / ø
Iepriekšskalo-
šana

nav Iepriekšskalošana
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Programmu izv=le

Jｫs varat izv>l>ties atbilstošu 
programmu atkarSbā no trauku veida 
un netSrumu pakāpes.

NorādOjumi pārbaudes 
iestād=m

Test>šanas institｫti sajem norādSjumus 
par salSdzinošām pārbaud>m (piem., 
saskajā ar EN60436). 
Šajos gadSjumos runa iet par testu 
realiz>šanas noteikumiem, taču ne par 
pat>rija rādStāju rezultātiem. 
Adres>jiet pieprasSjums ar e-pastu:
dishwasher@test-appliances.com
Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) 
un izgatavošanas numurs (FD), kuri 
atrodas uz firmas plāksnStes 9* pie 
ierSces durvSm. 

0  Papildfunkcijas
Papildfunkcijas

* atkarSbā no mode`a
Ar taustijiem var nostādSt 
papildfunkcijas H.

Laika taupSšana (VarioSpeed)Ÿ Laika taupOšana 
(VarioSpeed) *

Ar „Laika taupSšanas“ funkciju 
var saSsināt apm. par 20% lSdz 50% 
izv>l>tās mazgāšanas programmas 
norises laiku. AttiecSgā darbSbas laika 
izmaijas tiek parādStas ciparu 
indikācijā )". Lai saSsinātā darbSbas 
laikā panāktu optimālus tSrSšanas 
rezultātus, tiek paaugstināts ｫdens 
un elektrSbas pat>rijš.

Ar ½ no trauku iepildes§ Ar ½ no trauku iepildes *

Ja nepieciešama tikai neliela trauku 
daudzuma mazgāšana (piem., glāzes, 
tases, š[Svji), tad var piesl>gt „Ar ½ 
no trauku iepildes“. Pie tam 
tiek ietaupSts ｫdens, elektroenerNija 
un laiks. Mazgāšanai iepildiet tSrSšanas 
kamerā nedaudz mazāk tSrStāja, nekā tas 
ieteikts, izmantojot mašSnu ar pilnu 
trauku komplektu.

· Higi=na (Hygiene) *Higi>na (Hygiene)

TSrSšanas procesa laikā paaugstinās 
temperatｫra. Ar to tiek sasniegts 
paaugstināts higi>nas statuss. 
ŠS papildfunkcija ir ideāla, piem., virtuves 
d>lSšu vai zSdaiju pudelSšu mazgāšanai.

Ï IntensOvā zona *IntensSvā zona

Perfekta jauktai trauku ievietošanai. Jｫs 
varat `oti netSrus katlus un pannas 
mazgāt apakš>jā grozā kopā 
ar normālas netSruma pakāpes traukiem 
augš>jā grozā. Smidzināšanas 
spiediens apakš>jā grozā pastiprinās, 
bet skalošanas temperatｫra nedaudz 
paaugstinās. 

¿ Ekstra žāv=šanas *Ekstra žāv>šanas

Paaugstināta temperatｫra 
skaidrskalošanas laikā un pagarināta 
žāv>šanas fāze nodrošina arS 
plastmasas trauku labāku žāv>šanu. 
ElektroenerNijas pat>rijš nedaudz 
paaugstinās.
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1  IerOces apkalpe
IerƯces apkalpe

Programmas dati

Programmas dati (pat>rija rādStāji) 
tiek sniegti Ssajā lietošanas pamācSbā. 
Tie attiecas uz normāliem apstāk`iem 
un ｫdens cietSbas nostādSšanas 
rādStāju •:‹…. Atš[irSgi ietekm>jošie 
faktori, kā piem., ｫdens temperatｫra 
vai cauru`vada spiediens vai izraisSt 
novirzes.

AkvasensorsAkvasensors *

* atkarSbā no mode`a
Akvasensors ir optiska m>rierSce 
(gaismas aizvars), ar kuras palSdzSbu 
tiek m>rSta skalošanas ｫdens du`[u 
pakāpe.
Akvasensora izmantošana notiek 
atbilstoši programmai. Ja akvasensors 
ir aktivs, tad „tSro“ skalošanas ｫdeni 
var izmantot nākošajai skalošanai 
un samazināt ｫdens pet>riju par 3 – 
6 litriem. Ja netSrumu pakāpe 
ir augstāka, ｫdens tiek nosｫkn>ts 
un aizstāts ar svaigu ｫdeni. 
Automātiskajās programmās papildus 
tiek pieskajota temperatｫra un darbSbas 
laiks netSrumu pakāpei.

IerOces iesl=gšana

1. LSdz galam atgrieziet ｫdenskrānu.
2. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (. 

Mirgo Eco 50° – ekonomiskās –
 programmas indikācija. ŠS 
programma paliek izv>l>ta, ja netiek 
nospiests kādas citas programmas 
taustijš 0. Ciparu indikācijā )" 
mirgo iesp>jamais programmas 
ilgums.

3. Nospiediet START taustiju P. 
Programma tiek uzsākta.

NorādOjums
- vidi saudz=jošam trauku mazgājamās 
mašOnas darba režOmam:
EkoloNisko iemeslu d>` programma Eco 
50° tiek ieregul>ta katru reizi pirms 
palaišanas. Tas ekonom> izejvielas un 
arS naudas maku.
Programma Eco 50° ir Opaši vidi 
saudz=joša programma. Tā ir 
„standartprogramma“ saskabā ar ES 
Regulu Nr. 1016/2010, kas ir 
visefektOvākā vid=ji netOru trauku 
mazgāšanai, izmantojot standarta 
mazgāšanas ciklu, un šO veida 
traukiem enerKijas un ｠dens pat=riba 
zibā.

Atlikušā laika indikācija

Izv>loties programmu, ciparu indikācijā 
)" parādās atlikušais programmas 
darbSbas laiks. 
Programmas darbSbas laika ilgums 
atkarājas no ｫdens temperatｫras, trauku 
daudzuma, kā arS no netSrumu pakāpes 
un var tikt vari>ts (atkarSbā no izv>l>tās 
programmas).
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Iepriekš>ja laika izv>leIepriekš=ja laika izv=le *

* atkarSbā no mode`a
Jｫs varat programmas palaišanu atlikt 
stundu so`os pat lSdz 24 stundām.
1. Aizveriet durvis.
2. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
3. Spiediet taustiju @ +, lSdz ciparu 

indikācija )" pārlec uz œ:‹‚.
4. Spiediet taustiju @ + vai – tik 

bieži, lSdz parādStais laiks atbilst Jｫsu 
v>lm>m.

5. Nospiediet START taustiju P, 
Iepriekš>ja laika izv>le ir aktiv>ta.

6. Laika izv>les dz>šanai spiediet 
taustiju @ + vai – tik bieži, 
lSdz ciparu indikācijā )" 
parādās œ:‹‹.
LSdz palaišanai Jｫs varat savu 
programmu p>c patikas izmainSt.

Programmas beigas

Programma ir pabeigta, ja ciparu 
indikācijā )" parādās ‹:‹‹ v>rtSba.

Automātiska izsl=gšanās p=c 
programmas beigām *Automātiska izsl>gšanās p>c programmas beigām

* atkarSbā no mode`a
ElektroenerNijas taupSšanai trauku 
mazgājamajā mašSna 1 min p>c 
programmas beigām tiek izsl>gta 
(rｫpnScas nostādSjums).
Automātisko atsl>gšanos var nostādSt 
no ˜:‹‹ lSdz ˜:‹ƒ.

1. Aizveriet durvis.
2. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
3. Turiet nospiestu programmu 

taustiju # un tik ilgi spiediet 
START taustiju P, lSdz ciparu 
indikācijā parādās •:‹....

4. Atlaidiet abus taustijus.
Taustijā mirgo gaismas 
indikācija # un ciparu 
indikācijā )" deg rｫpnScā 
nostādStais rādStājs •:‹….

5. Tik bieži spiediet programmu izv>les 
sl>dzi #, lSdz ciparu indikācijā )" 
parādās rｫpnScā nostādStā 
v>rtSba ˜:‹‚.

Noregul=juma izmainOšanai:
1. Nospiediet programmu taustiju 3.

Ar katru taustija nospiešanu par 
vienu pakāpi palielinās nostādSšanas 
pakāpe; sasniedzot ˜:‹ƒ pakāpi, 
indikācija atkal nostājas uz ˜:‹‹ 
(izsl>gts). 

2. Nospiediet START taustiju P. 
NostādStā v>rtSba tiek saglabāta. 

˜:‹‹ IerSce automātiski atsl>dzas
˜:‹‚ Izsl>dzas p>c 1 min
˜:‹ƒ Izsl>dzas p>c 120 min
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Izsl=dziet ierOci

Rsu laiku p>c programmas beigām:
1. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
2. Aizgrieziet ｫdenskrānu (atkrSt 

ar Aqua-Stop).
3. Izjemiet traukus p>c to atdzišanas.

NorādOjums
P>c programmas beigām pirms ierSces 
atv>ršanas `aujiet tai nedaudz atdzist. Ar 
to tiek nov>rsta tvaika izplｫšana, kas 
ilglaicSgi var izraisSt iebｫv>to m>be`u 
bojājumus.

Programmas pārtraukšana

1. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
Gaismas indikācijas nodziest. 
Programma tiek saglabāta. 
Ja siltā ｫdens piesl>guma 
vai mašSnas sakaršanas laikā ierSces 
durvis tika atv>rtas, tad vispirms 
durvis uz dažām minｫt>m paveriet 
un tad aizveriet. Pret>jā gadSjuma 
ar izplešanos (pārspiedienu) ierSces 
durvis var atv>rties vai ｫdens 
var izplｫst no ierSces.

2. Programmas turpināšanai no jauna 
iesl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.

Programmas apstādināšanaProgrammas apstādināšana 
(Reset)

1. Apm. 3 sek. spiediet START 
sl>dzi P.
Ciparu indikācija )" parāda ‹:‹‚.

2. Programma ilgst apm. 1 min. Ciparu 
indikācijā )" parādās ‹:‹‹.

3. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.

Programmas maiba

P>c START taustija P nospiešanas 
programmas nomaija nav iesp>jama.
Programmu var nomainSt tikai 
ar programmas pārtraukšanu (Reset).

IntensOvā žāv=šana

Skaidrskalošana noris paaugstinātas 
temperatｫras režSmā, un lSdz ar to 
tiek sasniegti labāki žāv>šanas rezultāti. 
LSdz ar to darbSbas laiks var nedaudz 
palielināties. (Esiet uzmanSgi, mazgājot 
trauslus traukus!)
1. Aizveriet durvis.
2. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
3. Turiet nospiestu programmu 

taustiju # un tik ilgi spiediet 
START taustiju P, lSdz to parāda 
ciparu indikācija )" •:‹.... 

4. Atlaidiet abus taustijus.
Taustijā mirgo gaismas 
indikācija # un ciparu 
indikācijā )" deg rｫpnScā 
nostādStais rādStājs •:‹….

5. Tik bieži spiediet programmu izv>les 
sl>dzi #, lSdz ciparu indikācijā )" 
parādās rｫpnScā nostādStā 
v>rtSba š:‹‹.

Noregul=juma izmainOšanai:
1. Nospiežot taustiju 3, Jｫs varat 

intensSvo žāv>šanu iesl>gt š:‹‚ 
vai izsl>gt š:‹‹.

2. Nospiediet START taustiju P.
NostādStā v>rtSba tiek saglabāta. 
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2  TOrOšana un apkope
TƯrƯšana un apkope

Regulāra ierSces kontrole un apkope 
palSdz izvairSties no k`ｫm>m. Ar to 
tiek ietaupSti naudas lSdzek`i 
un nepatikšanas.

MašOnas kop=jais stāvoklis

ヽ Pārbaudiet, vai iekš>jā korpusā 
ir tauku un ka`[u nos>dumi.

Konstat>jot šādus nos>dumus:
ヽ Iepildiet tSrStāja kamerā tSrStāju. 

Neievietojot traukus, palaidiet ierSci 
ar visaugstāko mazgāšanas 
temperatｫru.

IerSces tSrSšanai izmantojiet tikai trauku 
mazgājamai mašSnai paredz>tus 
tSrStājus/iekārtu tSrStājus.
ヽ Lai ilgāk saglabātu iekārtas jaudu, 

regulāri tSriet iekārtu ar speciālu 
trauku mazgājamo mašSnu tSrStāju.

ヽ Lai saglabātu tSru un higi>nisku 
durvju blSv>jumu, tad to regulāri jātSra 
ar mitru lupatu un nelielu trauku 
mazgāšanas lSdzek`a daudzumu.

ヽ Ilgākas dSkstāves laikā nedaudz 
atveriet durvis, lai nov>rstu 
nepatSkamas smakas izveidošanos.

Nekad neizmantojiet trauku mazgājamās 
mašSnas tSrSšanai tvaika tSrStāju. Ražotājs 
nav atbildSgs par iesp>jamiem netiešiem 
zaud>jumiem.
Regulāri noslaukiet ierSces priekšpusi 
un indikāciju paneli ar viegli samitrinātu 
drāniju; pievienojiet nedaudz ｫdens 
un mazgāšanas lSdzek`a. Neizmantojiet 
raupjas virsmas sｫk`us un beržamus 
tSrSšanas lSdzek`us, tie var saskrāp>t 
ierSces virsmu.
Nerｫs>jošā t>rauda ierSces: 
Neizmantojiet sｫk`veida lupatas 
vai korozijas noveršanai pirms pirmās 
izmantošanas izmazgājiet tās vairākas 
reizes.

m BrOdinājums – BOstami veselObai
Nekad neizmantojiet citus, piem., hloru 
saturošus tSrSšanas lSdzek`us! 

Speciālsāls un skaidrskalotājs

ヽ Pārbaudiet iepildes indikācijas ` 
un h. Ja nepieciešams, iepildiet 
sāli un/vai skaidrskalotāju.
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Sieti

Sieti 1R aizsargā sｫkni no lieliem 
skalošanas ｫdens netSrumiem. Šie 
netSrumi var izraisSt sietu aizs>r>šanos.
Sietu sist>ma sastāv no rupjā sieta, 
plakana smalkā sieta un mikrosieta.
1. P>c katras mazgāšanas pārbaudiet 

sietu tSrSbu.
2. Kā parādSts att>lā, atskrｫv>jiet sieta 

cilindru un izjemiet sietu sist>mu.

3. Nojemiet iesp>jamos netSrumus 
un notSriet sietus zem tekoša ｫdens.

4. Iebｫv>jiet no jauna sietu sist>mu 
apgrieztā secSbā un iev>rojiet, lai 
bultu mar[>jumi p>c nosl>gšanās 
bｫtu pretstatSti.

Smidzināšanas lāpstibas

Mazgājamā ｫdens ka`[is un netSrumi 
var blo[>t smidzināšanas lāpstiju 12 
un 1B sprauslas un balstus.
1. Pārbaudiet smidzināšanas lāpstiju 

izplｫdes sprauslu aizs>r>jumus.
2. Noskrｫv>jiet augš>jās 

smidzināšanas lāpstijas 12 (1/4 
apgrieziens).

3. Velkot uz augšu, nojemiet apakš>jo 
smidzināšanas lāpstiju 1B.

4. TSriet smidzināšanas lāpstijas zem 
tekoša ｫdens.

5. Smidzināšanas lāpstijas no jauna 
iefiks>jiet vai stingri pieskrｫv>jiet.
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3  Kā rOkoties bojājuma 
gadOjumā?

KƗ rƯkoties bojƗjuma gadƯjumƗ?

Balstoties uz pieredzi, daudzus 
trauc>jumus, kuri rodas ikdienā, ierSci 
darbinot, var nov>rst pašu sp>kiem. Tas 
ietaupa naudas lSdzek`us un nodrošina 
mašSnas ātru darbSbas atsākšanu. 
Sekojošajā pārskatā Jｫs atradSsiet 
iesp>jamos iziešanas no ierindas 
c>lojus un derSgus norādSjumus, kuri 
palSdz>s tos nov>rst.

NorādOjums
Ja ierSce trauku mazgāšanas laikā 
neizprotamu iemeslu d>` apstājas vai to 
nevar iesl>gt, tad izpildiet vispirms 
programmas pārtraukšanas funkciju 
(Reset). 
(Sk. noda`u IerSces apkalpe)

m BrOdinājums – Lｫdzu iev>rojiet: 
Remontdarbus drSkst veikt tikai 
speciālisti. Ja ir nepieciešama kādas 
deta`as nomaija, tad piev>rsiet 
uzmanSbu tam, lai tiktu izmantotas tikai 
oriNinālās rezerves da`as. 
Neprofesionālu romontdarbu 
m>Ninājumu vai neoriNinālu rezerves 
da`u izmantošanas rezultātā ierSces 
izmantotājam var rasties iev>rojami 
zaud>jumi un bSstamSba.

Kanalizācijas s｠knis

Lielas >dienu atliekas vai sveš[ermeji, 
kuri ir palikuši sietos, var aizsprostot 
kanalizācijas sｫkni. Skalošanas ｫdens 
tad sakrājas virs sieta. 

m BrOdinājums – Griezuma traumu 
bOstamOba!

Iev>rojiet, lai tSrot kanalizācijas sｫkni, 
Jｫs negｫtu traumas, saskaroties ar 
stikla lauskām vai asiem priekšmetiem.

Šajā gadSjumā:
1. Vispirms vienm>r obligāti atvienojiet 

ierSci no strāvas tSkla.
2. Izjemiet augš>jo 1* un apakš>jo 

1Z grozu.
3. Izjemiet sietus 1R.
4. Izsmeliet ｫdeni, ja nepieciešams, 

izmantojiet sｫkli.
5. Ar karotes palSdzSbu (kā parādSts 

att>lā) izceliet balto sｫkja vāku. 
Satveriet vāku aiz pārsedzes un 
paceliet slSpi uz iekšpusi. Nojemiet 
visu vāku.

6. Pārbaudiet sveš[ermeju uzkrāšanos 
spārnu ratā un, ja nepieciešams, 
notSriet.

7. Nostādiet vāku iepriekš>jā pozScijā 
un, lai tas iefiks>tos, nospiediet uz 
leju (klik).

8. Iebｫv>jiet sietus.
9. No jauna ievietojiet grozus.
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Trauc=jumu tabula

Probl>ma C>lonis PalSdzSba

Deg indikācija „ｭdens 
ieplｮdes pārbaude“ X.

SalocUjusies ieplｮdes šbｮtene. Iztaisnojiet ieplｮdes šbｮteni.

Aizgriezts ｮdenskrāns. Atgrieziet ｮdenskrānu.

ｭdenskrāns blo]>ts vai 
pārkab]ojies.

Atgrieziet ｮdenskrānu.

Ja ｮdenskrāns ir atgriezts, tad ｮdens 
caurplｮdes daudzumam jāsastāda min. 10 
l/min.

Aizs>r>jis ｮdens padeves siets. Izsl>dziet ierUci un atvienojiet ierUces 
kontaktdakšu. Aizgrieziet ｮdenskrānu. 
Noskrｮv>jiet ｮdens piesl>gumu. 

NotUriet ieplｮdes šbｮtenes sietu. No jauna 
pieskrｮv>jiet ｮdens piesl>gumu. Pārbaudiet 
blUvumu. No jauna nodrošiniet strāvas 
padevi.  Iesl>dziet ierUci.

Deg kbｮdas kods “:‹ˆ. PievadUšanas atveri (iekšpus> 
ierUces labajā pus>) aizsedz 
trauki.

Traukus ielieciet tā, lai pievadUšanas atvere 
bｮtu brUva.

Deg kbｮdas kods “:‚ƒ. Apkab]ojies vai netUrs 
sildelements.

Veiciet mašUnas tUrUšanu ar mašUnu kopšanas 
vai atkab]ošanas lUdzekli. Trauku 
mazgājamo mašUnu lietojiet kopā ar 
mUkstināšanas iekārtu un pārbaudiet 
iestatUjumu (sk. nodabu MUkstināšanas 
iekārta/speciālā sāls).

Mirdz kbｮdas kods “:‚…. ｭdens aizsardzUbas sist>ma 
aktiviz>ta.

Aizgrieziet ｮdens krānu.

Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un 
nosauciet kbｮdas kodu.

Mirdz kbｮdas kods “:‚†.

Mirdz kbｮdas kods “:‚‡. PastāvUga ｮdens padeve.

Deg kbｮdas kods “:ƒƒ. Sieti 1R netUri vai aizs>r>juši. TUriet sietus.

(Sk. TUrUšana un apkope)
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Deg kbｮdas kods “:ƒ…. Aizs>r>jusi vai salocUjusies 
notekšbｮtene.

Instal>jot šbｮteni, iev>rojiet, lai tā bｮtu bez 
locUjumiem, ja nepieciešams nolemiet 
atlikumus.

Sifona piesl>gums ir v>l nosl>gts. Pārbaudiet sifona piesl>gumu, ja 
nepieciešams, atveriet.

VabUgs kanalizacijas sｮkla vāks. Pareizi iefiks>jiet vāku.

(Sk. Kanalizācijas sｮknis)

Deg kbｮdas kods “:ƒ†. Blo]>ts kanalizācijas sｮknis vai 
kanalizācijas sｮkla vāks nav 
iefiks>jies.

TUriet sｮkni un pareizi iefiks>jiet vāku. (Sk. 
Kanalizācijas sｮknis)

Deg kbｮdas kods “:ƒˆ. Pārāk zems tUkla spriegums. Tas nav ierUces defekts, lieciet pārbaudUt 
tUkla spriegumu un elektroinstalāciju.

Ciparu indikācijā parādās 
cits kbｮdas kods.

(“:‹‚ lUdz “:„‹)

Iesp>jams, ka tas ir tehnisks 
bojājums.

Izsl>dziet ierUcies ar IESL/IZSL sl>dzi (. 
P>c neilga laika no jauna palaidiet ierUci.

Ja probl>ma atkārtojas no jauna, tad 
nosl>dziet ｮdenskrānu, izvelciet tUkla 
kontaktdakšu. 

Piezvaniet tehniskā servisa dienestam un 
nosauciet kbｮdas kodu.

Displejs mirgo. Durvis nav aizv>rtas lUdz galam. Aizveriet durvis. Iev>rojiet, lai no grozila 
neizvirzās nekādi priekšmeti (trauki, 
smaržvielas) un lUdz ar to netrauc> durvju 
aizv>ršanu.

Deg sāls papildiepildes 
` un/vai 
skaidrskalotāja indikācija 
h.

Trｮkst skaidrskalotāja. Iepildiet skaidrskalotāju.

Trｮkst sāls. Iepildiet speciālsāli.

Sensors neatpazUst sāls tabletes. Izmantojiet citu speciālsāli.

Sāls papildiepildes ` 
un/vai skaidrskalotāja 
indikācija h nedeg.

Izsl>gta papildiepildes indikācija. Aktiv>šana/deaktiv>šana (sk. nodabu 
MUkstināšanas ierUce/Speciālā sāls vai 
Skaidrskalotājs)

Ir v>l pietiekams speciālās sāls/
skaidrskalotāja daudzums.

Pārbaudiet papildiepildes indikāciju, iepildes 
lUmelus.

P>c programmas beigām 
ｮdens paliek mašUnā.

Aizs>r>jusi sietu sist>ma vai zona 
zem sietiem 1R.

TUriet sietus un zonu zem tiem (sk. 
Kanalizācijas sｮknis).

Programma v>l nav pabeigta. Nogaidiet programmas beigas vai realiz>jiet 
atgriezi izejas pozUcijā (sk. Programmas 
pārtraukšana).
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Trauki nav sausi. Savāc>jtvertn> nav vai ir maz 
skaidrskalotāja.

Iepildiet skaidrskalotāju.

Tika izv>l>ta programma bez 
žāv>šanas.

Izv>lieties programmu ar žāv>šanu (sk. 
Programmu pārskats, Programmas norise).

ｭdens sakrāšanās trauku un 
galda piederumu padzibinājumos.

Ievietojot iev>rojiet trauku slUpumu, 
attiecUgos traukus ievietojiet p>c iesp>jas 
slUpi.

Izmantotajam kombin>tajam 
tUrUtājam ir slikta žāv>šanas jauda.

Izmantojiet citu universālo tUrUtāju ar labāku 
žāv>šanas efektivitāti. Skaidrskalotāja 
papildizmantošana paaugstina žāv>šanas 
efektivitāti.

Nav aktiv>ta intensUvā žāv>šana 
žāv>šanas paaugstināšanai.

Aktiv>jiet intensUvo žāv>šanu (sk. IerUces 
apkalpe).

Trauki tika izlemti par agru vai 
žāv>šanas process v>l nebija 
pabeigts.

Nogaidiet programmas beigas jeb izlemiet 
traukus tikai p>c 30 min p>c programmas 
beigām.

Izmantotajam ekoloNiskajam 
skaidrskalotājam ir slikta 
žāv>šanas efektivitāte.

Izmantojiet firmu skaidrskalotājus. 
EkoloNiskajiem izstrādājumiem ir manāmi 
sliktāka iedarbUba.

Plastmasas trauki nav 
sausi.

Speciālas plastmasas UpašUbas. Plastmasai ir neliela siltuma saglabāšanas 
sp>ja un tād>b tā žｮst sliktāk.

Galda piederumi nav sausi. Galda piederumi tika slikti 
sakārtoti galda piederumu 
grozilā.

Ja iespiejams, ievietojiet galda piederumus 
atseviš]i pa vienam, izvairieties no 
saskaršanās.

Galda piederumi tika slikti 
sakārtoti galda piederumu 
atvilktn>.

Ievietojiet galda piederumus pareizi un p>c 
iesp>jas atstatus vienu no otra.

IerUces iekš>jās sienas p>c 
skalošanas cikla ir mitras.

Tas nav ierUces defekts. Pamatojoties uz „gaisa kondensācijas 
žāv>šanas“ žāv>šanas principu, ｮdens 
pilieni tvertn> ir fizikāli nosacUti un v>lami. 
Gaisa mitrums kondens>jas pie trauku 
mazgājamās mašUnas iekš>jām sienām, 
notek un tiek izsｮkn>ts.

Probl>ma C>lonis PalSdzSba
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=diena atliekas uz 
traukiem.

Trauki ievietoti pārāk cieši, trauku 
grozs pārpildUts.

Ievietojiet traukus tā, lai tiem bｮtu pietiekami 
vietas un smidzināšanas strｮklas var>tu 
sasniegt to virsmas. Izvairieties no 
saskaršanās.

Aizkav>ta smidzināšanas lāpstilu 
griešanās.

Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas 
lāpstilu rotācija netiktu trauc>ta.

Aizs>r>jušas smidzināšanas 
lāpstilu sprauslas.

TUriet smidzināšanas lāpstilu sprauslas,

(Sk. TUrUšana un apkope)

NetUri sieti 1R. TUriet sietus (sk. TUrUšana un apkope).

Sieti 1R ievietoti nepareizi un/
vai nav iefiks>jušies.

Ievietojiet sietus pareizi un iefiks>jiet.

Pārāk vāja mazgāšanas 
programma.

Izv>lieties stiprāku mazgāšanas 
programmu.

Trauki iepriekš tika pārāk labi 
notUrUti, tād>b sensorika nosaka 
vājāku programmas norisi. Grｮti 
izlemamus netUrumus dab>ji 
nevar likvid>t.

Trauki iepriekš nav jāmazgā. Nolemiet tikai 
lielus >dienu atlikumus. 

Ieteicamā programma Eco 50° 
(ekonomiskā) vai intensUvā.

Augsti, šauri trauki stｮru zonās 
netiek pietiekami labi mazgāti.

Augstus, šaurus traukus neievietojiet stｮru 
zonās un arU pārāk slUpi.

Augš>jais grozs 1* labajā un 
kreisajā pus> nav nostādUts 
vienādā augstumā.

Nostādiet augš>jo grozu ar sānu svirām 
vienādā augstumā.

TUrUšanas pārpalikumi TUrUšanas kameras vāku blo]> 
trauki, tād>b vāku pilnUbā nevar 
atv>rt. 

Trauki nedrUkst blo]>t tUrUšanas kameras 
vāku.

Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu 
ievietošanas tvertn>.

TUrUšanas kameras vāku blo]> 
tablete.

Tableti jāievieto š]>rsām un nevis stāvus.

Izmantojiet tabletes ātrajā vai 
Usajā programmā. 

TUrUtāja š]Ušanas laiks izv>l>tajā 
Usajā programmā netiek 
sasniegts.

Pārāk ilgs ātrās vai Usās programmas 
tablešu š]Ušanas laiks. 

Izmantojiet tUrUšanas pulveri vai sp>cUgāku 
programmu.

TUrUšanas iedarbUba un š]Ušanas 
UpašUbas samazinās, ilgāk 
uzglabājot vai, ja tUrUtājs ir stipri 
kunkubains.

Nomainiet tUrUtāju.
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ｭdenstraipi uz plastmasas 
traukiem.

Traipu veidošanās uz plastmasas 
virsmas fizikāli nav nov>ršama. 
P>c nožｮšanas ir redzami ｮdens 
traipi.

Izmantojiet sp>cUgāku programmu (lielāka 
ｮdens maila).

Ievietojot iev>rojiet trauku slUpuma stāvokli. 

Izmantojiet skaidrskalotāju.

Ja nepieciešams, paaugstiniet 
mUkstināšanas nostādUjumu.

Noslaukāmi vai ｮdenU 
š]Ustoši aplikumi tvertn> vai 
uz durvUm.

TUrUtāja sastāvvielas nogulsn>jas. 
Šos aplikumus parasti nevar 
likvid>t ]Umiski (ierUces tUrUtāji, …).

Nomainiet tUrUtāja marku. 

TUriet ierUci mehāniski.

Izveidojoties „baltiem 
aplikumiem“ uz tvertnes pamata, 
mUkstināšānas ierUce ir nostādUta 
uz robežv>rtUbu.

Paaugstiniet mUkstināšanas nostādUjumu un, 
ja nepieciešams, nomainiet tUrUtāju.

Nav aizgriezts sāls tvertnes vāks 
1J.

Pareizi aizgrieziet sāls tvertnes vāku.

Attiecas tikai uz glāz>m: Glāžu 
korozijas sākumu var noslaucUt 
tikai š]ietami.

Sk. „Glāžu un trauku bojājumi“.

Balti, grｮti nolemami 
aplikumi uz traukiem, 
tvertn>m vai durvUm.

TUrUtāja sastāvvielas nogulsn>jas. 
Šos aplikumus parasti nevar 
likvid>t ]Umiski (ierUces tUrUtāji, …).

Nomainiet tUrUtāja marku.

TUriet ierUci mehāniski.

Nepareizi nostādUts cietUbas 
diapazons vai ｮdens cietUba ir 
augstāka par 50°dH (8,9 mmol/
l).

Nostādiet mUkstināšanas iekārtu saskalā ar 
lietošanas pamācUbas norādUjumiem vai 
iepildiet sāli.

3 in 1 (trUs vienā) tUrUtājs vai Bio/
Öko (bioloNiski/ekoloNiskais) 
tUrUtājs nav pietiekami iedarbUgs.

Nostādiet mUkstināšanas iekārtu saskalā ar 
lietošanas pamācUbas norādUjumiem vai 
atseviš]i izmantojiet palUglUdzekbus (firmas 
tUrUtāju, sāli, skaidrskalotāju).

Nepietiekama tUrUtāja doz>šana. Paaugstiniet tUrUtāja dozu vai nomainiet 
tUrUtāju.

Tika izv>l>ta pārāk vāja 
mazgāšanas programma.

Izv>lieties stiprāku mazgāšanas 
programmu.

Uz traukiem t>jas vai 
lｮpukrāsas paliekas.

Pārāk zema skalošanas 
temperatｮra.

Izv>lieties programmu ar augstāku 
mazgāšanas temperatｮru.

Par maz tUrUtāja vai tUrUtājs nav 
piem>rots.

Iepildiet piem>rotu tUrUtāju ar pareizu 
doz>šanu.

Trauki tika pārak labi 
iepriekšnotUrUti, un tād>b sensorika 
nosaka vājāku programmas 
norisi. Grｮti izlemamus 
netUrumus dab>ji nevar likvid>t.

Trauki iepriekš nav jāmazgā. Nolemiet tikai 
lielus >dienu atlikumus. 

Programmas ieteikums Eco 50° 
(ekonomiskā).
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IerUc> un uz nerｮs>jošā 
t>rauda traukiem krāsaini 
(zili, dzelteni, brｮni), grｮti 
nolemami aplikumi.

Slālu veidojumi no dārzelu 
(piem., kāpostu, selerijas, 
kartupebu, makaronu...) vai 
ｮdensvada ｮdens (piem., 
mangāna) sastāvdabām.

Dab>ji var likvid>t ar mašUnas tUrUtāju vai 
mehānisko tUrUšanu. Aplikumi nav kaitUgi 
veselUbai.

Slālu veidojumi no metāla 
sastāvdabām uz sudraba vai 
alumUnija traukiem.

Dab>ji var likvid>t ar mašUnas tUrUtāju vai 
mehānisko tUrUšanu.

Krāsaini (dzelteni, oranži, 
brｮni) viegli nolemami 
aplikumi iekš>jā korpusā 
(galvenokārt pamatnes 
dabā).

Slālu veidojumi no >dienu 
atlikumu sastāvdabām un 
ｮdensvada ｮdens (kab]a), 
„ziepjveidUgi“.

Pārbaudiet mUkstināšanas iekārtas darbUbu 
(speciālsāls iepilde) jeb, izmantojot 
kombin>tos tUrUtājus (tabletes), aktiv>jiet 
mUkstināšanu (sk. nodabu MUkstināšanas 
ierUce/Speciālsāls).

Plastmasas detabu 
sakrāsošanās ierUces 
iekšpus>.

Plastmasas detabas iekšpus> 
trauku mazgājamās mašUnas 
kalpošanas laikā var sakrāsoties.

Sakrāsošanās ir normāla, un tā neietekm> 
trauku mazgājamās mašUnas darbUbu.

Krāsu izmailas uz 
plastmasas traukiem.

Pārāk zema skalošanas 
temperatｮra.

Izv>lieties programmu ar augstāku 
mazgāšanas temperatｮru.

Trauki tika pārak labi 
iepriekšnotUrUti, un tād>b sensorika 
nosaka vājāku programmas 
norisi. Grｮti izlemamus 
netUrumus dab>ji nevar likvid>t.

Trauki iepriekš nav jāmazgā. Nolemiet tikai 
lielus >dienu atlikumus. 

Programmas ieteikums Eco 50° 
(ekonomiskā).

Likvid>jamas sv>dras uz 
glāz>m, metāliska izskata 
glāz>m un galda 
piederumiem.

Par daudz skaidrskalotāja. Nostādiet skaidrskalotāja daudzumu uz 
zemāku pakāpi.

Nav iepildUts skaidrskalotājs vai 
nostādUjums ir par zemu.

IepildUtiet skaidrskalotāju un pārbaudiet 
dozu (ieteicama 4.-5. pakāpe).

TUrUtāja paliekas programmas 
nodabā Skaidrskalošana. Ar 
traukiem blo]>ts tUrUšanas 
kameras vāks (vāks pilnUbā 
neatveras).

Trauki nedrUkst blo]>t tUrUšanas kameras 
vāku. 

Nelieciet traukus vai smaržvielas tablešu 
ievietošanas tvertn>.

Trauki tika pārak labi 
iepriekšnotUrUti, un tād>b sensorika 
nosaka vājāku programmas 
norisi. Grｮti izlemamus 
netUrumus dab>ji nevar likvid>t.

Trauki iepriekš nav jāmazgā. Nolemiet tikai 
lielus >dienu atlikumus. 

Programmas ieteikums Eco 50° 
(ekonomiskā).
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Iesākusies vai jau 
iestājusies, 
neatgriezeniska glāžu 
nespodrUba.

Glāzes nav izturUgas mazgāšanai 
trauku mazgājamā mašUnā, bet 
tikai piem>rotas trauku 
mazgājamai mašUnai.

Izmantojiet mazgāšanai mašUnā 
mazgātizturUgas glāzes.

Izvairieties no ilgas tvaika fāzes (dUgstāves 
p>c mazgāšanas beigām).

Izv>lieties zemākas temperatｮras 
skalošanas ciklu.

Nostādiet mUkstināšanas iekārtu atbilstoši 
ｮdens cietUbai (ja nepieciešams, vienu 
pakāpi zemāk).

Izmantojiet tUrUtāju ar stikla 
aizsargkomponenti.

Rｮsa uz galda 
piederumiem.

Galda piederumi nav pietiekami 
korozijizturUgi. Visvairāk cieš nažu 
asmeli.

Izmantojiet korozijizturUgus galda 
piederumus.

Galda piederumi rｮs> arU tad, ja 
tiek mazgāti trauki ar rｮs>jošām 
detabām (katlu rokturi, bojāti 
trauku grozili utt.).

Nemazgājiet rｮs>jošus traukus.

Pārāk augsts skalošanas ｮdens 
sāls saturs, jo sāls tvertnes vāks 
netika cieši aizgriezts vai iepildot 
sāli, tika pārb>rta sāls

Stingri nosl>dziet sāls tvertnes vāku vai 
nolemiet izbirušo sāli.

IerUce nesāk darboties. Bojāts dzUvokba drošinātājs. Pārbaudiet drošinātāju.

Nav iesprausts tUkla kabelis. Pārbaudiet, vai tUkla kabelis ir iesprausts lUdz 
galam ierUces mugurpus> un kontaktligzdā. 
Pārbaudiet, vai kontaktligzda darbojas.

Nav pareizi nosl>gtas ierUces 
durvis.

Aizveriet durvis.

Programma tiek palaista 
automātiski.

Netika nogaidUtas programmas 
beigas.

Atiestatiet ierUci izejas pozUcijā. 

(Sk. Programmas pārtraukšana).

Durvis var atv>rt tikai ar 
piepｮli.

Aktiv>ta b>rnu drošUbas sist>ma. Deaktiv>jiet b>rnu drošUbas sist>mu. (Sk. 
lietošanas pamācUbu aizmugures aploksn>)

Nevar aizv>rt durvis. Durvju sl>dzene ir pagriezusies. Aizveriet durvis ar paaugstinātu sp>ka 
pielietojumu.

Sakarā ar iebｮvi trauc>ta durvju 
aizv>ršana.

Pārbaudiet ierUces iebｮvi: durvis vai 
piebｮves detabas aizverot nedrUkst atsisties.

Nevar aizv>rt tUrUšanas 
kameras vāku.

TUrUšanus kameru vai vāka 
vadotni blo]> salipuši tUrUtāja 
atlikumi.

Nolemiet tUrUtāja atlikumus.
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TUrUtāja atlikumi tUrUšanas 
kamerā vai tablešu 
ievietošanas tvertn>.

Trauki blo]> smidzināšanas 
lāpstilas, tād>b tUrUtājs netiek 
izskalots.

Pārliecinieties, vai ir nodrošināta 
smidzināšanas lāpstilu brUva rotācija.

Iepildes laikā tUrUšanas kamera 
bija mitra.

Ipildiet tUrUtāju tikai sausā tUrUtāja kamerā.

IerUce apstājas 
programmas laikā vai 
programma tiek 
pārtraukta.

Durvis nav aizv>rtas lUdz galam. Aizveriet durvis.

Nelieciet traukus vai smaržvielas 
tablešu ievietošanas tvertn>.

Augš>jais grozs tiek spiests pret 
durvju iekšpusi un trauc> drošu 
durvju aizv>ršanu.

Pārbaudiet, vai mugursiena neatduras 
piem., pret kontaktligzdu vai nedemont>tu 
šbｮtenes tur>tāju.

Pārtraukta strāvas un/vai ｮdens 
padeve.

Atjaunojiet strāvas un/vai ｮdens padevi.

Iepildes ventibi izraisa 
sitienu troksni.

Atkarājas no mājas instalācijas, 
tas nav ierUces defekts. Bez 
iedarbUbas uz ierUces darbUbu.

PalUdzUba nav iesp>jama.

Sitoši vai klaboši trokšli. Smidzināšanas lāpstila atsitas 
pret traukiem, jo trauki nav 
pareizi ievietoti.

Ievietojiet traukus tā, lai smidzināšanas 
lāpstilas neatsistos pret traukiem.

Ievietojot nelielu trauku 
daudzumu, ｮdens strｮklas 
saskaras tieši ar skalošanas 
tvertni.

Ievietojot lielāku trauku daudzumu vai 
izvietojiet mašUnā traukus vienm>rUgi.

Viegli trauki mazgāšanas laikā 
kustas.

Ievietojot vieglus traukus, nodrošiniet to 
stabilitāti.

Neparasta putu 
veidošanās.

Roku mazgāšanas lUdzeklis 
skaidrskalotāja savāc>jtvertn>.

Skaidrskalotāja savāc>jtvertni nekav>joties 
piepildiet ar skaidrskalotāju.

Pārlijis skaidrskalotājs. Noslaukiet skaidrskalotāju ar lupatu.
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4  Servisa dienests
Servisa dienests

Ja Jums neizdodas trauc>jumus 
nov>rst, tad lｫdzu griezieties Jｫsu 
tehniskā servisa dienestā. M>s vienm>r 
atradSsim piem>rotu risinājumu, arS lai 
izvairStos no nevajadzSgo tehni[u 
apmekl>jumiem. Tuvākā tehniskā 
servisa dienesta kontaktdatus Jｫs 
atradSsiet šSs lietošanas pamācSbas 
mugurpus> vai pielikumā esošajā 
tehniskā servisa dienestu sarakstā. 
Piezvanot norādiet lｫdzu izstrādājuma 
numuru (ENr. = 1) un izgatavošanas 
numuru (FD = 2), kuri atrodas uz 
rｫpnScas plāksnStes 9* pie ierSces 
durvSm.

Uzticieties ražotāja kompetencei. 
Griezieties pie mums. LSdz ar to Jｫs 
pārliecināsieties, ka remontdarbus 
izpilda apmācSts servisa tehni[u 
personāls, kurš ir nodrošināts ar 
oriNinālām rezerves da`ām, paredz>tām 
Jｫsu saimniecSbas ierSc>m. 
* atkarSbā no mode`a

5  UzstādOšana un 
piesl=gšana

UzstƗdƯšana un pieslƝgšana

Lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu 
ierSces darbSbu, nepieciešama trauku 
mazgājamās mašSnas pareiza 
piesl>gšana. Datiem par ieplｫdi un 
noplｫdi, kā arS par elektrisko kop>jo 
pat>r>jamo jaudu jāatbilst 
nepieciešamajiem krit>rijiem, kuri ir 
norādSti sekojošās teksta da`ās jeb 
montāžas pamācSbā.
Veicot montāžu, iev>rojiet darbSbas 
norises secSbu:
1. Pārbaude piegādes laikā
2. UzstādSšana
3. Kanalizācijas piesl>gums
4. Dzeramā ｫdens piesl>gums
5. Elektropiesl>gums

Piegādes komplekts

Bojājumu gadSjumos griezieties pie 
pārdev>ja, pie kura Jｫs iegādājaties 
ierSci, vai  tehniskā servisa dienestā.
ヽ Trauku mazgājamā mašSna
ヽ Lietošanas pamācSba
ヽ Montāžas pamācSba
ヽ Garantija*
ヽ Montāžas materiāls
ヽ Tvaika aizsargvāks*
ヽ Gumijas priekšauts*
ヽ TSkla kabelis
* atkarSbā no mode`a

DrošObas tehnikas noteikumi

Iev>rojiet arS drošSbas tehnikas 
norādSjumus noda`ā „Instal>jot“. 
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Piegāde

RｫpnScā tika rｫpSgi pārbaudSta trauku 
mazgājamās mašSnas nevainojamā 
darbSba. Tā rezultātā ir saglabājušies 
nelieli ｫdens traipi. Tie pazｫd p>c 
pirmās mazgāšanas.

Tehniskā informācija

Svars:
maks. 45 kg
Spriegums:
220–240 V, 50 Hz vai 60 Hz
Kop=jā pat=r=jamā jauda:
2,0–2,4 kW
Drošinātājs:
10/16 A (UK 13A)
Pat=r=jamā jauda:
izsl>gts stāvoklis (Po)* 0,10 W
neizsl>gts stāvoklis (gatavs) 
(Pl)* 0,10 W
*saskajā ar Regulām (ES) Nr. 1016/
2010 un 1059/2010
Papildu funkcijas un iestatSjumi var 
palielināt jaudas pat>riju.
‾dens spiediens:
vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 
1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ｫdens 
spiedienu: Pārsl>dziet spiediena 
samazināšanas vārstu.
Iepl｠des daudzums:
minimāli 10 litri/minｫt>
‾dens temperat｠ra:
aukstais ｫdens; izmantojamā siltā ｫdens 
temp. maks. 60 °C.
IetilpOba:
9–10 standarta >damgalda piederumi 
(atkarSbā no mode`a).

UzstādOšana

IepazSstieties ar nepieciešamajiem 
iebｫves parametriem montāžas 
pamācSbā. Ar regul>jamo kāju palSdzSbu 
nostādiet ierSci horizontāli. Nodrošiniet 
stabilitāti.
ヽ IerSces ar padzi`inātu iebｫvi 

vai integr>tas ierSces, kuras v>lāk 
jāuzstāda vertikāli, jānodrošina pret 
apgāšanos, piem., pieskrｫv>jot pie 
sienas vai iebｫv>jot zem vienlaidu 
darba virsmas, kura saskrｫv>ta 
ar blakus esošajiem skapjiem.

ヽ IerSci var bezproblemātiski iebｫv>t 
virtuves m>be`u rindā starp koka 
vai sint>tiskā materiāla sienām. 

Kanalizācijas piesl=gums

1. Nepieciešamo pasākumu veikšanai 
sk. montāžas pamācSbu, 
ja nepieciešams, mont>jiet sifonu 
ar nolaižamo Sscauruli. 

2. Piesl>dziet kanalizācijas š`ｫteni 
ar pievienoto deta`u palSdzSbu pie 
sifona ar nolaižamo Sscauruli.
Iev>rojiet, lai ｫdensvada piesl>guma 
vads nebｫtu salocSjies, saspiests 
vai savijies un, lai ｫdens notec>šanu 
netrauc>tu noplｫdes nosl>gvāks!
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Dzeramā ｠dens piesl=gums

1. Atbilstoši montāžas pamācSbai 
piesl>dziet dzeramā ｫdens 
piesl>gumu pie ｫdens krāna ar 
piegādāto deta`u palSdzSbu.
Iev>rojiet, lai dzeramā ｫdens 
piesl>gums nebｫtu salocSjies, 
saspiests vai savijies.

2. Nomainot ierSci, vienm>r jāizmanto 
jauna ｫdens ieplｫdes š`ｫtene.

‾dens spiediens:
Vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 
1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ｫdens 
spiedienu: Pārsl>dziet spiediena 
samazināšanas vārstu.
Iepl｠des daudzums:
Minimāli 10 litri/minｫt>
‾dens temperat｠ra:
Ieteicams auksts ｫdens; izmantojamā 
siltā ｫdens temp. maks. 60 °C.

Siltā ｠dens piesl=gums *Siltā ｫdens piesl>gums

* atkarSbā no mode`a
Trauku mazgājamo mašSnu var piesl>gt 
pie aukstā vai siltā ｫdens lSdz maks. 
60 °C. 
Piesl>gums pie siltā ｫdens ir ieteicams, 
ja Jｫsu rScSbā ir enerN>tiski izdevSgs siltā 
ｫdens sildStājs un piem>rota instalācija, 
piem., solāriekārtas ar cirkulācijas vads.
Pateicoties tam, tiek taupSta 
elektroenerNija un laiks.
Ar nostādSjumu siltais ｫdens ‘:‹‚ Jｫs 
varat optimāli nostādSt savu ierSci uz siltā 
ｫdens režSmu.
Šādā gadSjumā ir ieteicama vismaz 
40 °C un maksimāli 60 °C ｫdens 
temperatｫra (ieplｫstošā ｫdens 
temperatｫra).
Piesl>gums pie siltā ｫdens nav 
ieteicams, ja ｫdens tiek sagatavots 
elektroboilerS.
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Siltā ｠dens nostādOjums:
1. Aizveriet durvis.
2. Iesl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
3. Turiet nospiestu programmu 

taustiju # un tik ilgi spiediet 
START taustiju P, lSdz ciparu 
indikācijā parādās •:‹.... 

4. Atlaidiet abus taustijus.
Taustijā mirgo gaismas 
indikācija # un ciparu 
indikācijā )" deg rｫpnScā 
nostādStais rādStājs •:‹….

5. Tik bieži spiediet programmu izv>les 
sl>dzi #, lSdz ciparu indikācijā )" 
parādās rｫpnScā nostādStā 
v>rtSba ‘:‹‹.

Noregul=juma izmainOšanai:
1. Nospiežot taustiju 3, Jｫs varat 

izsl>gt ‘:‹‹ vai iesl>gt ‘:‹‚ siltā 
ｫdens nostādSjumu.

2. Nospiediet START taustiju P.
NostādStā v>rtSba tiek saglabāta. 

Elektropiesl=gums

ヽ Piesl>dziet ierSci tikai pie 220 V 
lSdz 240 V maijsprieguma un 50 Hz 
vai 60 Hz diapazonā pie atbilstoši 
noteikumiem instal>tas 
kontaktligzdas 
ar aizsargsavienojumu. Par 
nepieciešamo nodrošināšanu sk. 
firmas plāksnSti 9*.

ヽ Kontaktligzdai jāatrodas ierSces 
tuvumā un arS p>c iebｫves tai jābｫt 
brSvi pieejamai.
Ja p>c iebｫves realiz>šanas 
kontakdakša ir grｫti pieejama, tad 
obligāto drošSbas noteikumu 
realiz>šanai no instalācijas puses 
nepieciešama daudzpolu 
atvienošanas iekārta ar vismaz 3 mm 
kontaktspraugu.

ヽ Piesl>guma izmaijas drSkst veikt tikai 
speciālisti.

ヽ TSkla piesl>guma kabe`a 
pagarinājumu drSkst veikt tikai 
tehniskā servisa dienesta darbinieki.

ヽ Izmantojot noplｫdes strāvas 
automātisko aizsargsl>dzi, drSkst 
ievietot tikai ‚ zSmes tipu. Tikai tas 
garant> pašlaik sp>kā esošo 
noteikumu izpildi.

ヽ IerSce aprSkota ar ｫdens drošSbas 
sist>mu. Iev>rojiet, ka tā darbojas 
tikai tad, ja ir piesl>gta 
elektropadeve.
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Demontāža

ArS šeit iev>rojiet darba so`u secSbu.
1. Atvienojiet ierSci no elektrotSkla.
2. Nosl>dziet ｫdens padevi.
3. Atvienojiet notekｫdens un dzeramā 

ｫdens piesl>gumu.
4. Atlaidiet m>be`u deta`u 

nostiprinātājskrｫves.
5. Ja ir, tad demont>jiet pamatd>li.
6. Izvelciet ierSci, vienlaicSgi uzmanSgi 

velkot š`ｫteni.

Transport=šana

Iztukšojiet trauku mazgājamo mašSnu 
un nostipriniet va`Sgas deta`as.

IerOci jāiztukšo, veicot sekojošus 
pasākumus:
1. Atgrieziet ｫdenskrānu.
2. Aizveriet durvis.
3. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
4. Izv>lieties visaugstākās temperatｫras 

programmu.
Ciparu indikācijā )" parādās 
paredzamais programmas 
norises laiks.

5. Nospiediet START taustiju P.
Sākas programmas norise.

6. Apm. p>c 4 minｫt>m spiediet tik ilgi 
START taustiju P, lSdz ciparu 
indikācija parāda ‹:‹‚.
Apm. p>c 1 minｫtes ciparu indikācijā 
parādās ‹:‹‹.

7. Izsl>dziet IESL/IZSL sl>dzi (.
8. Aizgrieziet ｫdenskrānu, atvienojiet 

ieplｫdes š`ｫteni un `aujiet ｫdenim 
izplｫst.

Transport>jiet ierSci tikai vertikālā 
stāvoklS.
(Lai atlikušais ｫdens nevar>tu iek`ｫt 
mašSnas vadSbas sist>mā un neizraisStu 
k`ｫdainu programmas norisi.)

SalizturObaSalizturSba (IerSces iztukšošana)

Ja ierSce atrodas sala neizturSgā telpā 
(piem., vasarnScā), tad ir nepieciešama 
tās pilnSga iztukšošana (sk. noda`u 
Transport>šana).
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	Noteikumiem atbilstoša izmantošana
	■ Šī iekārta paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.
	■ Izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu tikai mājsaimniecībā un tikai paredzētajam mērķim: virtuves trauku mazgāšanai.
	■ Šo trauku mazgājamo mašīnu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 4000 m virs jūras līmeņa.
	( Drošības tehnikas noteikumi
	Drošības tehnikas noteikumi


	Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīt...
	Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.
	Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.
	Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas

	Uzmanīgi izlasiet lietošanas un montāžas instrukciju! Tā satur svarīgu informāciju par iekārtas uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.
	Uzglabājiet visus dokumentus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.
	Lietošanas instrukciju var bez maksas lejupielādēt no mūsu interneta vietnes. Attiecīgā interneta vietne ir norādīta šīs lietošanas instrukcijas mugurpusē.
	Ierīci piegādājot
	1. Nekavējoties pārbaudiet iepakojuma un trauku mazgājamās mašīnas transportēšanas bojājumus. Nedarbiniet bojātu ierīci, bet gan konsultējieties ar piegādātājiem.
	2. Lūdzu likvidējiet iepakojumu atbilstoši noteikumiem.
	3. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojumu un tā sastāvdaļām. Pastāv noslāpšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām.

	Instalējot
	■ Ievērojiet, ka trauku mazgājamās mašīnas mugurpuse pēc instalācijas vairs nav brīvi pieejama (pieskaršanās aizsardzība sakarā ar karsto virsmu).
	■ Veiciet uzstādīšanu un pieslēgumu, vadoties pēc instalācijas un montāžas pamācības.
	■ Instalēšanas laikā trauku mazgājamai mašīnai jābūt atvienotai no tīkla.
	■ Pārliecinieties, vai mājas elektroinstalācijas aizsargsistēma ir pieslēgta atbilstoši noteikumiem.
	■ Elektriskajiem pieslēgšanas noteikumiem jāsakrīt ar datiem, kuri norādīti uz trauku mazgājamās mašīnas firmas plāksnītes 9*.
	■ Ja šīs ierīces tīkla pieslēguma vads ir bojāts, tad to jānomaina ar speciālu pieslēguma vadu.
	■ Ja trauku mazgājamo mašīnu nepieciešams iebūvēt augstā skapī, tad tam jābūt piestiprinātam atbilstoši noteikumiem.
	■ Ja trauku mazgājamā mašīna tiek iebūvēta zem vai virs citām mājsaimniecības ierīcēm, tad jāievēro attiecīgo ierīču montāžas instrukcijas par iebūves kombināciju ar trauku mazgājamo mašīnu.
	■ Ievērojiet arī trauku mazgājamās mašīnas montāžas norādījumus, lai nodrošinātu visu ierīču nevainojamu darbību.
	■ Ja šādas informācijas nav vai montāžas pamācībā nav atbilstošu norādījumu, tad griezieties pie šo ierīču ražotāja, lai pārliecinātos, ka trauku mazgājamā mašīnu var iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
	■ Ja no ierīču ražotāja šādu informāciju nevar saņemt, tad trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst iebūvēt zem vai virs šīm ierīcēm.
	■ Ja virs trauku mazgājamās mašīnas tiek iebūvēta mikroviļņu krāsniņa, tad tā var tikt bojāta.
	■ Stabilitātes nodrošināšanai iebūvējiet integrējamas vai ierīces ar padziļinātu iebūvi tikai zem vienlaidu darba virsmām, kuras ir saskrūvētas ar skapjiem.
	■ Neinstalējiet ierīci siltuma avotu (sildelementu, siltumakumulatoru, krāšņu vai citu siltumu izdalošu ierīču) tuvumā, kā arī neiebūvējiet zem plīts sildvirsmas.
	■ Pēc ierīces uzstādīšanas kontaktdakšai jābūt brīvi sasniedzamai.
	■ Dažos modeļos:

	Regulāra ierīces izmantošana
	Ievērojiet tīrītāju un skaidrskalotāju drošības tehnikas un lietošanas noteikumus.

	Bērnu drošības sistēma (durvju aizvars)Durvju aizvars *
	Bērnu drošības sistēmas apraksts atrodas mugurpusē aploksnē.
	* atkarībā no modeļa

	Bērnu drošības sistēma (slēdžu bloķēšanas funkcija)Slēdžu bloķēšanas funkcija
	Jūs varat nodrošināt ierīci pret nejaušu pārslēgšanu (piem., ja ar ierīci ir nepareizi rīkojušies bērni).
	Slēdžu bloķēšanas sistēmas aktivēšana:
	1. Palaidiet nepieciešamo programmu.
	2. Apm. 4 sek. turiet nospiestu slēdzi +, līdz ciparu indikācijā parādās ’–.

	Ja programmas norises laikā tiek nospiests kāds slēdzis, tad ciparu indikācijā parādās ’–. Programmas pārtraukšana (Reset) nav iespējama.
	Slēdžu bloķēšanas sistēmas deaktivēšana:
	■ Apm. 4 sek. turiet nospiestu slēdzi +, līdz ciparu indikācijā nodziest ’–.

	Programmai beidzoties (‹:‹‹ ciparu indikācijā), taustiņu blokāde tiek atcelta. Tīkla darbības traucējumu gadījumā taustiņu blokāde saglabājas. Palaižot jebkuru jaunu programmu, nepieciešama slēdžu bloķēšanas funkcijas aktivē...

	Bojājumu gadījumā
	■ Remontdarbus un citas operācijas drīkst veikt tikai speciālisti. Šim nolūkam nepieciešama ierīces atvienošana no tīkla. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Aizgrieziet ūdenskrānu.
	■ Bojājumu gadījumā, īpaši, ja ir bojāts vadības panelis (plaisas, caurumi, izlūzuši taustiņi) vai ir durvju funkcijas traucējumi, ierīci vairs nedrīkst darbināt. Izvelciet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātājus. Aizgrie...

	Likvidēšanas gadījumā
	1. Lai novērstu iespējamos nelaimes gadījumus, nekavējoties nodrošiniet vecu iekārtu nefunkcionēšanu.
	2. Nododiet iekārtu noteikumiem atbilstošai likvidēšanai.
	m Brīdinājums
	Traumu bīstamība!

	■ Lai izvairītos no traumām, piem., paklupšanas, ierīces durvis jāatver tikai uz īsu laiku trauku ievietošanai un izņemšanai.
	■ Nažus un citus priekšmetus ar asiem galiem jāievieto galda piederumu atvilktnē horizontāli.
	■ Nekad nesēdiet un neatbalstieties uz atvērtajām durvīm.
	■ Izmantojot brīvi stāvošu ierīci, ievērojiet, lai grozi nebūtu pārāk pieblīvēti.
	■ Ja ierīce nav nostādīta nišā un līdz ar to ir pieejama sānu siena, tad nepieciešama durvju šarnīru vietu malas apdare (traumu bīstamība). Nosegumus var iegādāties kā papildaprīkojumu servisa dienestā vai specializētajā veikalā.
	m Brīdinājums
	Sprādziena bīstamība!
	m Brīdinājums
	Applaucēšanās bīstamība!
	m Brīdinājums
	Bīstamība bērniem!

	■ Ja ir, tad izmantojiet bērnu drošības sistēmu. Detalizētu aprakstu Jūs atradīsiet aploksnē, pamācības beigās.
	■ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci vai to apkalpot.
	■ Uzglabājiet tīrītāju un skaidrskalotāju bērniem nepieejamās vietās. Tie var izraisīt mutes, rīkles un acu traumas vai noslāpšanu.
	■ Ievērojiet, lai bērni neatrastos atvērtas trauku mazgājamās mašīnas tuvumā. Trauku mazgājamā mašīnā var būt sīki priekšmeti, kurus bērni var norīt, un ūdens tās iekšpusē nav dzeramais ūdens, tajā var būt mazgāšanas līd...
	■ Ievērojiet, lai bērni neliktu rokas tablešu ievietošanas tvertnē 1:. Mazi pirksti var iespīlēties spraugās.
	■ Izmantojot augsti iebūvētu ierīci, ievērojiet, lai, atverot vai aizverot durvis, bērni netiktu iespiesti vai saspiesti starp ierīces durvīm un zem tās esošajām skapja durvīm.
	■ Bērni var ieslēgties ierīcē (nosmakšanas bīstamība) vai nokļūt kādā citā bīstamā situācijā.

	7 Vides aizsardzība
	Vides aizsardzība
	Ne tikai jaunu iekārtu iepakojums, bet arī nolietotas ierīces satur vērtīgas izejvielas un no jauna pārstrādājamus materiālus.
	Lūdzu utilizējiet atsevišķas detaļas, tās šķirojot.
	Par iekārtas aktuāliem utilizēšanas jautājumiem griezieties specializētajā veikalā vai Jūsu pagasta jeb pilsētas pašpārvaldē.
	Iepakojums

	Visas ierīces plastmasas detaļas ir apzīmētas ar starptautisko normu saīsinājumiem (piem., >PS< polistirols). Tādēļ, likvidējot ierīces, iespējama tīra plastmasas atkritumu veidu šķirošana.
	Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Piegāde“.
	Vecas iekārtas
	Ievērojiet lūdzu drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Likvidēšana“.
	Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nod...


	* Iepazīšanās ar ierīci
	Iepazīšanās ar ierīci
	Vadības paneļa un ierīces korpusa iekšpuses attēli atrodas aploksnē ierīces priekšpusē.
	Tekstā tiek sniegta atsevišķu poziciju norāde.
	Vadības panelis

	IESL/IZSL slēdzis
	Programmu slēdži **
	Durvju rokturis
	Laika iepriekšizvēle *
	Papildfunkcijas **
	START taustiņš
	Indikācija „Ūdens padeves pārbaude“
	Sāls iepildes indikācija
	Skaidrskalotāja iepildes līmeņa indikācija
	Ciparu indikācija
	* atkarībā no modeļa
	** Skaits atkarībā no modeļa
	Ierīces iekšējais korpuss
	Galda piederumu atvilktne
	Augšējais trauku grozs
	Augšējās smidzināšanas lāpstiņas
	Tablešu ievietošānas tvertne
	Apakšējā smidzināšanas lāpstiņa
	Speciālsāls savācējtvertne
	Sieti
	Apakšējais trauku grozs
	Skaidrskalotāja savācējtvertne
	Tīrītāja kamera
	Tīrītāja kameras noslēgs
	Firmas plāksnīte
	* atkarībā no modeļa

	Izvēlne Pārskats
	Informāciju par nostādīšanu Jūs atradīsiet atsevišķās nodaļās.
	Ūdens cietība •:‹‹ - •:‹ˆ
	Intensīvā žāvēšana š:‹‹ - š:‹‚
	Skaidrskalotājs §:‹‹ - §:‹‡
	Siltais ūdens ‘:‹‹ - ‘:‹‚*
	Automātiska atslēgšana ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
	* atkarībā no modeļa


	+ Mīkstināšanas ierīce/ Speciālsāls
	Mīkstināšanas ierīce/Speciālsāls
	Lai sasniegtu labus mazgāšanas rezultātus, trauku mazgājamai mašīnai nepieciešams mīksts ūdens, t.i., ūdens ar nelielu kaļķu daudzumu, jo pretējā gadījumā uz traukiem un to iekšpusē izveidojas baltas kaļķu paliekas.
	Ūdensvada ūdeni ar cietību virs 7° dH (1,2 mmol/l) ir jāmīkstina. Tas notiek ar speciālsāls (reģenerētās sāls) palīdzību trauku mazgājamās mašīnas mīkstināšanas ierīcē.
	Nostādījuma un līdz ar to nepieciešamās sāls daudzums atkarājas no Jūsu ūdensvada ūdens cietības grāda (sk. tabulu).
	Nostādīšana

	Sāls iepildes daudzumu var nostādīt no •:‹‹ līdz •:‹ˆ.
	Sāls nav nepieciešama, ja nostādīšanas rādītājs ir •:‹‹.
	1. Noskaidrojiet Jūsu ūdensvada ūdens cietības grādu. Šai gadījumā Jums palīdzēs ūdensvada stacija.
	2. Nostādīšanas parametri norādīti ūdens cietības tabulā.
	3. Aizveriet durvis.
	4. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
	5. Turiet nospiestu programmu taustiņu # un tik ilgi spiediet START taustiņu P, līdz to parāda ciparu indikācija •:‹....
	6. Atlaidiet abus taustiņus.
	Noregulējuma izmainīšanai:

	1. Nospiediet programmu taustiņu 3.
	2. Nospiediet START taustiņu P.

	Ūdens cietības tabula
	Speciālsāls izmantošana
	Sāls iepildi vienmēr jāveic tieši pirms ierīces ieslēgšanas. Ar to tiek panākts, ka pārlijušais sāls šķīdums nekavējoties tiek izskalots un korozijas iedarbība neskar skalošanas tvertni.
	1. Atskrūvējiet savācējtvertnes vāku 1J.
	2. Iepildiet tvertnē ūdeni (nepieciešams tikai uzsākot pirmo ekspluatāciju).
	3. Tad iepildiet speciālsāli (tikai ne vārāmo sāli vai tabletes).

	Līdz ko uz vadības paneļa mirgo sāls iepildes indikācija `, nepieciešama speciālsāls jauna iepilde.
	* atkarībā no modeļa

	Tīrītāju izmantošana ar sāls komponentiTīrītājs ar sāls komponentu
	Izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti, var atteikties no speciālsāls izmantošanas, ja ūdens cietība ir līdz 21° dH (37° fH, 26° klarki, 3,7 mmol/l). Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad arī šai gadījumā ir nepieci...

	Sāls iepildes indikācijas/ mīkstināšanas izslēgšanaMīkstināšanas izslēgšana
	Ja sāls iepildes indikācija ` traucē, (piem., izmantojot kombinētos tīrītājus ar sāls komponenti), tad to var izslēgt.
	■ Rīkojieties tā kā tas aprakstīs nodaļā „Mīkstināšanas iekārtas nostādīšana“ un nostādiet vērtību uz •:‹‹.
	m Uzmanību




	, Skaidrskalotājs
	Skaidrskalotājs
	Līdzko uz indikāciju paneļa iedegas skaidrskalotāja papildiepildes indikācija h kas norāda, ka skaidrskalotāja rezerves pietiekamas 1– 2 skalošanas cikliem. Nepieciešama skaidrskalotāja iepilde.
	Lai trauki būtu bez traipiem, un lai panāktu glāžu spodrumu, nepieciešama skaidrskalotāja lietošana. Izmantojiet tikai sadzīves trauku mazgājamai mašīnai paredzētu skaidrskalotāju.
	Kombinētos tīrītājus ar skaidrskalotāja komponenti var izmantot tikai līdz 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) ūdens cietībai. Ja ūdens cietība pārsniedz 21° dH, tad arī šai gadījumā nepieciešama skaidrskalotāja izmantošana.
	1. Atveriet savācējtvertni 1b, nospiežot un paceļot vāka uzliktni.
	2. Uzmanīgi ielejiet skaidrskalotāju līdz maks. atzīmei uz ielietnes.
	3. Noslēdziet vāku, līdz tas dzirdami iefiksējas.
	4. Notīriet ar lupatu pārlijušo skaidrskalotāju, lai nākošā skalošanas procesa laikā novērstu pārmērīgu putu veidošanos.
	Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana


	Skaidrskalotāja daudzumu var nostādīt no §:‹‹ līdz §:‹‡. Nostādiet skaidrskalotāja iepildes daudzumu uz §:‹…, lai panāktu ļoti labus žāvēšanas rezultātus. Rūpnīcā pakāpe §:‹… ir jau nostādīta.
	Izmainiet skaidrskalotāja daudzumu tikai tad, ja uz traukiem parādās svēdras (nostādiet zemāku pakāpi) vai ūdens traipi (nostādiet augstāku pakāpi).
	1. Aizveriet durvis.
	2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	3. Turiet nospiestu programmu taustiņu # un tik ilgi spiediet START taustiņu P, līdz ciparu indikācijā parādās •:‹....
	4. Atlaidiet abus taustiņus.
	5. Tik bieži spiediet programmu izvēles slēdzi #, līdz ciparu indikācijā )" parādās rūpnīcā nostādītā vērtība §:‹….
	Noregulējuma izmainīšanai:

	1. Nospiediet programmu taustiņu 3.
	2. Nospiediet START taustiņu P.

	Skaidrskalotāja papildiepildes indikācijas izslēgšana
	Ja skaidrskalotāja papildiepildes indikācija h traucē (piem., izmantojot kombinētos tīrītājus ar skaidrskalotāja komponenti), tad to var izslēgt.
	■ Rīkojieties tā kā tas aprakstīs nodaļā „Skaidrskalotāja daudzuma nostādīšana“ un nostādiet vērtību uz §:‹‹.

	Līdz ar to skaidrskalotāja papildiepildes indikācija h ir izslēgta.


	- Trauki
	Trauki
	Nav piemēroti
	■ Koka galda un virtuves piederumus.
	■ Trauslas dekoratīvas glāzes, mākslinieciski un antīki trauki. Šie dekori nav izturīgi mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
	■ Karstumneizturīgas plastmasas detaļas.
	■ Vara un alvas traukus.
	■ Traukus ar pelna, vaska, ziežu vai krāsu atstātajiem netīrumiem.
	Glāžu dekoriem, alumīnija un sudraba izstrādājumiem mazgāšanas procesa laikā ir nosliece uz krāsu izmaiņām un izbalēšanu. Arī daži stikla izstrādājumi (piem., kristāla trauki) pēc vairākiem mazgāšanas procesiem var kļūt nespodri.
	Glāžu un trauku bojājumi
	Cēloņi:
	■ Glāžu veids un glāžu ražošanas metodes.
	■ Tīrītāja ķīmiskais sastāvs.
	■ Mazgāšanas programmas ūdens temperatūra.

	Ieteikums:
	■ Izmantojiet tikai tādas glāzes un porcelānu, kurus ražotājs ir apzīmējis kā izturīgus mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā.
	■ Izmantojiet tīrītāju, kuram ir traukus saudzējošs apzīmējums.
	■ Pēc programmas beigām pēc iespējas ātri izņemiet no trauku mazgājamās mašīnas stikla traukus un galda piederumus.


	Ievietošana
	1. Noņemiet lielas ēdienu paliekas. Iepriekšskalošana zem tokoša ūdens nav nepieciešama.
	2. Ievietojiet traukus tā, lai
	Mašīnā nav ieteicama ļoti mazu trauku mazgāšana, jo tie var viegli izkrist no groziem.

	Izņemšana
	Lai novērstu, ka ūdens pilieni no augšējā groza pil apakšējā grozā, ieteicams izņemt traukus vispirms no ierīces apakšējās daļas un tad – no augšējās.
	Karsti trauki ir trieciennedroši! Tādēļ ļaujiet pēc programmas beigām traukiem atdzist trauku mazgājamajā mašīnā, līdz Jūs varat tiem droši pieskarties.
	Norādījums


	Tases un glāzes
	Augšējais trauku grozs 1*.
	Norādījums


	Katli
	Apakšējais trauku grozs 1Z.
	Ieteikums
	Ieteikums


	Galda piederumu atvilktne
	Sakārtojiet galda piederumus galda piederumu atvilktnē 1" tā, kā parādīts attēlā. Sašķirojot traukus, tiek atvieglota to izņemšana pēc mazgāšanas.
	Atvilktni var izņemt.

	Atvāžamie balsteņiAtvāžamie balsteņi *
	* atkarībā no modeļa
	Balsteņus var atvāzt, lai nodrošinātu labāku katlu, šķīvju un glāžu izvietojumu.

	Mazu piederumu turētājs *Mazu piederumu turētājs
	* atkarībā no modeļa
	Uz šī turētāja tiek nodrošināta vieglu plastmasas piederumu, kā piem., vāciņu, trauciņu utt., stabilitāte.

	Grozu augstuma nostādīšana
	Augšējā trauku groza augstumu 1* var nostādīt 3 pakāpēs, lai nodrošinātu vairāk vietas augšējam vai apaksējam grozam.
	Ierīces augstums 81,5 cm
	14 cm
	30 cm
	16 cm
	28 cm
	19 cm
	25 cm
	1. Izvelciet augšēju trauku grozu 1* līdz galam.
	2. Noliekšanai pēc kārtas nospiediet uz iekšpusi groza ārējās malas labo un kreiso sviru. Vienlaicīgi stingri turiet grozu aiz augšējās sānu malas, lai tas nevarētu grūdienveidīgi nokrist lejā.
	3. Lai paceltu, satveriet grozu aiz augšējās malas sāniem un paceliet uz augšu.
	4. Pirms groza atkaliebīdīšanas pārliecinieties, vai abas malas atrodas vienādā augstumā. Pretējā gadījumā ierīces durvis nevar aizvērt un netiek realizēts augšējās smidzināšanas lāpstiņas savienojums ar ūdens cirkulāciju.



	. Tīrītājs
	Tīrītājs
	Jūs varat izmantot tabletes, pulverveida vai šķidros trauku mazgājamām mašīnām paredzētos tīrītājus, bet nekādā gadījumā ar rokām mazgājamu trauku mazgāšanas līdzekļus. Atkarībā no netīrumu pakāpes pulvera vai šķidrā tīr...
	Norādījums
	m Brīdinājums


	Tīrītāja iepilde
	1. Ja tīrīšanas kamera 1j ir vēl noslēgta, tad tās atvēršanai darbiniet noslēgu 9".
	2. Noslēdziet tīrītāja kameru, bīdot vāku uz augšu, līdz slēdzis bezproblemātiski iefiksējas.
	Ieteikums


	Universālie tīrītāji
	Blakus standarta tīrītājiem (Solo) tiek piedāvāta vesela rinda izstrādājumu ar papildfunkcijām. Šie izstrādājumi blakus tīrītājiem satur arī skaidrskalotāju un sāls aizvietotājus (3in1 – 3 vienā) un atkarībā no kombinācijas (4...
	Līdz ko tiek izmantoti kobinētie tīrīšanas līdzekļi, notiek automātiska mazgāšanas programmas pieskaņošanās un vienmēr tiekt sasniegti vislabākie mazgāšanas un žāvēšanas rezultāti.
	m Brīdinājums
	m Brīdinājums
	Norādījumi




	/ Programmu pārskats
	Programmu pārskats
	Šajā pārskatā tiek parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Informācija par atbilstošajām programmām un to izvietojumu atrodas uz Jūsu vadības paneļa.
	Trauku veids
	Netīrumu veids
	Programma
	Iespējamās papildfunkcijas
	Programmas norise

	Programmu izvēle
	Jūs varat izvēlēties atbilstošu programmu atkarībā no trauku veida un netīrumu pakāpes.

	Norādījumi pārbaudes iestādēm
	Testēšanas institūti saņem norādījumus par salīdzinošām pārbaudēm (piem., saskaņā ar EN60436).
	Šajos gadījumos runa iet par testu realizēšanas noteikumiem, taču ne par patēriņa rādītāju rezultātiem.
	Adresējiet pieprasījums ar e-pastu:
	dishwasher@test-appliances.com
	Jānorāda izstrādājuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD), kuri atrodas uz firmas plāksnītes 9* pie ierīces durvīm.

	0 Papildfunkcijas
	Papildfunkcijas
	* atkarībā no modeļa
	Ar taustiņiem var nostādīt papildfunkcijas H.
	Laika taupīšana (VarioSpeed)Ÿ Laika taupīšana (VarioSpeed) *

	Ar „Laika taupīšanas“ funkciju var saīsināt apm. par 20% līdz 50% izvēlētās mazgāšanas programmas norises laiku. Attiecīgā darbības laika izmaiņas tiek parādītas ciparu indikācijā )". Lai saīsinātā darbības laikā panāktu o...
	Ar ½ no trauku iepildes§ Ar ½ no trauku iepildes *
	Ja nepieciešama tikai neliela trauku daudzuma mazgāšana (piem., glāzes, tases, šķīvji), tad var pieslēgt „Ar ½ no trauku iepildes“. Pie tam tiek ietaupīts ūdens, elektroenerģija un laiks. Mazgāšanai iepildiet tīrīšanas kamerā ne...

	· Higiēna (Hygiene) *Higiēna (Hygiene)
	Tīrīšanas procesa laikā paaugstinās temperatūra. Ar to tiek sasniegts paaugstināts higiēnas statuss. Šī papildfunkcija ir ideāla, piem., virtuves dēlīšu vai zīdaiņu pudelīšu mazgāšanai.

	Ï Intensīvā zona *Intensīvā zona
	Perfekta jauktai trauku ievietošanai. Jūs varat ļoti netīrus katlus un pannas mazgāt apakšējā grozā kopā ar normālas netīruma pakāpes traukiem augšējā grozā. Smidzināšanas spiediens apakšējā grozā pastiprinās, bet skalošanas ...

	¿ Ekstra žāvēšanas *Ekstra žāvēšanas
	Paaugstināta temperatūra skaidrskalošanas laikā un pagarināta žāvēšanas fāze nodrošina arī plastmasas trauku labāku žāvēšanu. Elektroenerģijas patēriņš nedaudz paaugstinās.


	1 Ierīces apkalpe
	Ierīces apkalpe
	Programmas dati
	Programmas dati (patēriņa rādītāji) tiek sniegti īsajā lietošanas pamācībā. Tie attiecas uz normāliem apstākļiem un ūdens cietības nostādīšanas rādītāju •:‹…. Atšķirīgi ietekmējošie faktori, kā piem., ūdens temperat...
	AkvasensorsAkvasensors *
	* atkarībā no modeļa
	Akvasensors ir optiska mērierīce (gaismas aizvars), ar kuras palīdzību tiek mērīta skalošanas ūdens duļķu pakāpe.
	Akvasensora izmantošana notiek atbilstoši programmai. Ja akvasensors ir aktivs, tad „tīro“ skalošanas ūdeni var izmantot nākošajai skalošanai un samazināt ūdens petēriņu par 3 – 6 litriem. Ja netīrumu pakāpe ir augstāka, ūdens t...

	Ierīces ieslēgšana
	1. Līdz galam atgrieziet ūdenskrānu.
	2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	3. Nospiediet START taustiņu P.
	Norādījums


	Atlikušā laika indikācija
	Izvēloties programmu, ciparu indikācijā )" parādās atlikušais programmas darbības laiks.
	Programmas darbības laika ilgums atkarājas no ūdens temperatūras, trauku daudzuma, kā arī no netīrumu pakāpes un var tikt variēts (atkarībā no izvēlētās programmas).

	Iepriekšēja laika izvēleIepriekšēja laika izvēle *
	* atkarībā no modeļa
	Jūs varat programmas palaišanu atlikt stundu soļos pat līdz 24 stundām.
	1. Aizveriet durvis.
	2. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
	3. Spiediet taustiņu @ +, līdz ciparu indikācija )" pārlec uz œ:‹‚.
	4. Spiediet taustiņu @ + vai – tik bieži, līdz parādītais laiks atbilst Jūsu vēlmēm.
	5. Nospiediet START taustiņu P, Iepriekšēja laika izvēle ir aktivēta.
	6. Laika izvēles dzēšanai spiediet taustiņu @ + vai – tik bieži, līdz ciparu indikācijā )" parādās œ:‹‹.


	Programmas beigas
	Programma ir pabeigta, ja ciparu indikācijā )" parādās ‹:‹‹ vērtība.

	Automātiska izslēgšanās pēc programmas beigām *Automātiska izslēgšanās pēc programmas beigām
	* atkarībā no modeļa
	Elektroenerģijas taupīšanai trauku mazgājamajā mašīna 1 min pēc programmas beigām tiek izslēgta (rūpnīcas nostādījums).
	Automātisko atslēgšanos var nostādīt no ˜:‹‹ līdz ˜:‹ƒ.
	Ierīce automātiski atslēdzas
	Izslēdzas pēc 1 min
	Izslēdzas pēc 120 min
	1. Aizveriet durvis.
	2. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	3. Turiet nospiestu programmu taustiņu # un tik ilgi spiediet START taustiņu P, līdz ciparu indikācijā parādās •:‹....
	4. Atlaidiet abus taustiņus.
	5. Tik bieži spiediet programmu izvēles slēdzi #, līdz ciparu indikācijā )" parādās rūpnīcā nostādītā vērtība ˜:‹‚.
	Noregulējuma izmainīšanai:

	1. Nospiediet programmu taustiņu 3.
	2. Nospiediet START taustiņu P.


	Izslēdziet ierīci
	Īsu laiku pēc programmas beigām:
	1. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	2. Aizgrieziet ūdenskrānu (atkrīt ar Aqua-Stop).
	3. Izņemiet traukus pēc to atdzišanas.
	Norādījums



	Programmas pārtraukšana
	1. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	2. Programmas turpināšanai no jauna ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.

	Programmas apstādināšanaProgrammas apstādināšana (Reset)
	1. Apm. 3 sek. spiediet START slēdzi P.
	2. Programma ilgst apm. 1 min. Ciparu indikācijā )" parādās ‹:‹‹.
	3. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.

	Programmas maiņa
	Pēc START taustiņa P nospiešanas programmas nomaiņa nav iespējama.
	Programmu var nomainīt tikai ar programmas pārtraukšanu (Reset).

	Intensīvā žāvēšana
	Skaidrskalošana noris paaugstinātas temperatūras režīmā, un līdz ar to tiek sasniegti labāki žāvēšanas rezultāti. Līdz ar to darbības laiks var nedaudz palielināties. (Esiet uzmanīgi, mazgājot trauslus traukus!)
	1. Aizveriet durvis.
	2. Ieslçdziet IESL/IZSL slçdzi (.
	3. Turiet nospiestu programmu taustiņu # un tik ilgi spiediet START taustiņu P, līdz to parāda ciparu indikācija )" •:‹....
	4. Atlaidiet abus taustiņus.
	5. Tik bieži spiediet programmu izvēles slēdzi #, līdz ciparu indikācijā )" parādās rūpnīcā nostādītā vērtība š:‹‹.
	Noregulējuma izmainīšanai:

	1. Nospiežot taustiņu 3, Jūs varat intensīvo žāvēšanu ieslēgt š:‹‚ vai izslēgt š:‹‹.
	2. Nospiediet START taustiņu P.



	2 Tīrīšana un apkope
	Tīrīšana un apkope
	Regulāra ierīces kontrole un apkope palīdz izvairīties no kļūmēm. Ar to tiek ietaupīti naudas līdzekļi un nepatikšanas.
	Mašīnas kopējais stāvoklis
	■ Pārbaudiet, vai iekšējā korpusā ir tauku un kaļķu nosēdumi.

	Konstatējot šādus nosēdumus:
	■ Iepildiet tīrītāja kamerā tīrītāju. Neievietojot traukus, palaidiet ierīci ar visaugstāko mazgāšanas temperatūru.

	Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai trauku mazgājamai mašīnai paredzētus tīrītājus/iekārtu tīrītājus.
	■ Lai ilgāk saglabātu iekārtas jaudu, regulāri tīriet iekārtu ar speciālu trauku mazgājamo mašīnu tīrītāju.
	■ Lai saglabātu tīru un higiēnisku durvju blīvējumu, tad to regulāri jātīra ar mitru lupatu un nelielu trauku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
	■ Ilgākas dīkstāves laikā nedaudz atveriet durvis, lai novērstu nepatīkamas smakas izveidošanos.

	Nekad neizmantojiet trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanai tvaika tīrītāju. Ražotājs nav atbildīgs par iespējamiem netiešiem zaudējumiem.
	Regulāri noslaukiet ierīces priekšpusi un indikāciju paneli ar viegli samitrinātu drāniņu; pievienojiet nedaudz ūdens un mazgāšanas līdzekļa. Neizmantojiet raupjas virsmas sūkļus un beržamus tīrīšanas līdzekļus, tie var saskrāpē...
	Nerūsējošā tērauda ierīces: Neizmantojiet sūkļveida lupatas vai korozijas noveršanai pirms pirmās izmantošanas izmazgājiet tās vairākas reizes.
	m Brīdinājums
	Bīstami veselībai


	Speciālsāls un skaidrskalotājs
	■ Pārbaudiet iepildes indikācijas ` un h. Ja nepieciešams, iepildiet sāli un/vai skaidrskalotāju.

	Sieti
	Sieti 1R aizsargā sūkni no lieliem skalošanas ūdens netīrumiem. Šie netīrumi var izraisīt sietu aizsērēšanos.
	Sietu sistēma sastāv no rupjā sieta, plakana smalkā sieta un mikrosieta.
	1. Pēc katras mazgāšanas pārbaudiet sietu tīrību.
	2. Kā parādīts attēlā, atskrūvējiet sieta cilindru un izņemiet sietu sistēmu.
	3. Noņemiet iespējamos netīrumus un notīriet sietus zem tekoša ūdens.
	4. Iebūvējiet no jauna sietu sistēmu apgrieztā secībā un ievērojiet, lai bultu marķējumi pēc noslēgšanās būtu pretstatīti.


	Smidzināšanas lāpstiņas
	Mazgājamā ūdens kaļķis un netīrumi var bloķēt smidzināšanas lāpstiņu 12 un 1B sprauslas un balstus.
	1. Pārbaudiet smidzināšanas lāpstiņu izplūdes sprauslu aizsērējumus.
	2. Noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas 12 (1/4 apgrieziens).
	3. Velkot uz augšu, noņemiet apakšējo smidzināšanas lāpstiņu 1B.
	4. Tīriet smidzināšanas lāpstiņas zem tekoša ūdens.
	5. Smidzināšanas lāpstiņas no jauna iefiksējiet vai stingri pieskrūvējiet.



	3 Kā rīkoties bojājuma gadījumā?
	Kā rīkoties bojājuma gadījumā?
	Balstoties uz pieredzi, daudzus traucējumus, kuri rodas ikdienā, ierīci darbinot, var novērst pašu spēkiem. Tas ietaupa naudas līdzekļus un nodrošina mašīnas ātru darbības atsākšanu. Sekojošajā pārskatā Jūs atradīsiet iespējamos...
	Norādījums
	m Brīdinājums


	Kanalizācijas sūknis
	Lielas ēdienu atliekas vai svešķermeņi, kuri ir palikuši sietos, var aizsprostot kanalizācijas sūkni. Skalošanas ūdens tad sakrājas virs sieta.
	m Brīdinājums
	Griezuma traumu bīstamība!


	Šajā gadījumā:
	1. Vispirms vienmēr obligāti atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.
	2. Izņemiet augšējo 1* un apakšējo 1Z grozu.
	3. Izņemiet sietus 1R.
	4. Izsmeliet ūdeni, ja nepieciešams, izmantojiet sūkli.
	5. Ar karotes palīdzību (kā parādīts attēlā) izceliet balto sūkņa vāku. Satveriet vāku aiz pārsedzes un paceliet slīpi uz iekšpusi. Noņemiet visu vāku.
	6. Pārbaudiet svešķermeņu uzkrāšanos spārnu ratā un, ja nepieciešams, notīriet.
	7. Nostādiet vāku iepriekšējā pozīcijā un, lai tas iefiksētos, nospiediet uz leju (klik).
	8. Iebūvējiet sietus.
	9. No jauna ievietojiet grozus.



	Traucējumu tabula
	Problēma
	Cēlonis
	Palīdzība
	4 Servisa dienests
	Servisa dienests
	Ja Jums neizdodas traucējumus novērst, tad lūdzu griezieties Jūsu tehniskā servisa dienestā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai izvairītos no nevajadzīgo tehniķu apmeklējumiem. Tuvākā tehniskā servisa dienesta kont...
	Uzticieties ražotāja kompetencei. Griezieties pie mums. Līdz ar to Jūs pārliecināsieties, ka remontdarbus izpilda apmācīts servisa tehniķu personāls, kurš ir nodrošināts ar oriģinālām rezerves daļām, paredzētām Jūsu saimniecības...
	* atkarībā no modeļa

	5 Uzstādīšana un pieslēgšana
	Uzstādīšana un pieslēgšana
	Lai nodrošinātu noteikumiem atbilstošu ierīces darbību, nepieciešama trauku mazgājamās mašīnas pareiza pieslēgšana. Datiem par ieplūdi un noplūdi, kā arī par elektrisko kopējo patērējamo jaudu jāatbilst nepieciešamajiem kritērij...
	Veicot montāžu, ievērojiet darbības norises secību:
	1. Pārbaude piegādes laikā
	2. Uzstādīšana
	3. Kanalizācijas pieslēgums
	4. Dzeramā ūdens pieslēgums
	5. Elektropieslēgums
	Piegādes komplekts


	Bojājumu gadījumos griezieties pie pārdevēja, pie kura Jūs iegādājaties ierīci, vai tehniskā servisa dienestā.
	■ Trauku mazgājamā mašīna
	■ Lietošanas pamācība
	■ Montāžas pamācība
	■ Garantija*
	■ Montāžas materiāls
	■ Tvaika aizsargvāks*
	■ Gumijas priekšauts*
	■ Tīkla kabelis

	* atkarībā no modeļa
	Drošības tehnikas noteikumi
	Ievērojiet arī drošības tehnikas norādījumus nodaļā „Instalējot“.

	Piegāde
	Rūpnīcā tika rūpīgi pārbaudīta trauku mazgājamās mašīnas nevainojamā darbība. Tā rezultātā ir saglabājušies nelieli ūdens traipi. Tie pazūd pēc pirmās mazgāšanas.

	Tehniskā informācija
	Svars:
	maks. 45 kg
	Spriegums:
	220–240 V, 50 Hz vai 60 Hz
	Kopējā patērējamā jauda:
	2,0–2,4 kW
	Drošinātājs:
	10/16 A (UK 13A)
	Patērējamā jauda:
	izslēgts stāvoklis (Po)* 0,10 W
	neizslēgts stāvoklis (gatavs) (Pl)* 0,10 W
	*saskaņā ar Regulām (ES) Nr. 1016/ 2010 un 1059/2010
	Papildu funkcijas un iestatījumi var palielināt jaudas patēriņu.
	Ūdens spiediens:
	vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ūdens spiedienu: Pārslēdziet spiediena samazināšanas vārstu.
	Ieplūdes daudzums:
	minimāli 10 litri/minūtē
	Ūdens temperatūra:
	aukstais ūdens; izmantojamā siltā ūdens temp. maks. 60 °C.
	Ietilpība:
	9–10 standarta ēdamgalda piederumi (atkarībā no modeļa).

	Uzstādīšana
	Iepazīstieties ar nepieciešamajiem iebūves parametriem montāžas pamācībā. Ar regulējamo kāju palīdzību nostādiet ierīci horizontāli. Nodrošiniet stabilitāti.
	■ Ierīces ar padziļinātu iebūvi vai integrētas ierīces, kuras vēlāk jāuzstāda vertikāli, jānodrošina pret apgāšanos, piem., pieskrūvējot pie sienas vai iebūvējot zem vienlaidu darba virsmas, kura saskrūvēta ar blakus esošajiem...
	■ Ierīci var bezproblemātiski iebūvēt virtuves mēbeļu rindā starp koka vai sintētiskā materiāla sienām.


	Kanalizācijas pieslēgums
	1. Nepieciešamo pasākumu veikšanai sk. montāžas pamācību, ja nepieciešams, montējiet sifonu ar nolaižamo īscauruli.
	2. Pieslēdziet kanalizācijas šļūteni ar pievienoto detaļu palīdzību pie sifona ar nolaižamo īscauruli.

	Dzeramā ūdens pieslēgums
	1. Atbilstoši montāžas pamācībai pieslēdziet dzeramā ūdens pieslēgumu pie ūdens krāna ar piegādāto detaļu palīdzību.
	2. Nomainot ierīci, vienmēr jāizmanto jauna ūdens ieplūdes šļūtene.
	Ūdens spiediens:
	Vismaz 0,05 MPa (0,5 bārs), maksimāli 1 MPa (10 bāri). Ar augstāku ūdens spiedienu: Pārslēdziet spiediena samazināšanas vārstu.
	Ieplūdes daudzums:
	Minimāli 10 litri/minūtē
	Ūdens temperatūra:
	Ieteicams auksts ūdens; izmantojamā siltā ūdens temp. maks. 60 °C.

	Siltā ūdens pieslēgums *Siltā ūdens pieslēgums
	* atkarībā no modeļa
	Trauku mazgājamo mašīnu var pieslēgt pie aukstā vai siltā ūdens līdz maks. 60 °C.
	Pieslēgums pie siltā ūdens ir ieteicams, ja Jūsu rīcībā ir enerģētiski izdevīgs siltā ūdens sildītājs un piemērota instalācija, piem., solāriekārtas ar cirkulācijas vads.
	Pateicoties tam, tiek taupīta elektroenerģija un laiks.
	Ar nostādījumu siltais ūdens ‘:‹‚ Jūs varat optimāli nostādīt savu ierīci uz siltā ūdens režīmu.
	Šādā gadījumā ir ieteicama vismaz 40 °C un maksimāli 60 °C ūdens temperatūra (ieplūstošā ūdens temperatūra).
	Pieslēgums pie siltā ūdens nav ieteicams, ja ūdens tiek sagatavots elektroboilerī.
	Siltā ūdens nostādījums:
	1. Aizveriet durvis.
	2. Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	3. Turiet nospiestu programmu taustiņu # un tik ilgi spiediet START taustiņu P, līdz ciparu indikācijā parādās •:‹....
	4. Atlaidiet abus taustiņus.
	5. Tik bieži spiediet programmu izvēles slēdzi #, līdz ciparu indikācijā )" parādās rūpnīcā nostādītā vērtība ‘:‹‹.
	Noregulējuma izmainīšanai:

	1. Nospiežot taustiņu 3, Jūs varat izslēgt ‘:‹‹ vai ieslēgt ‘:‹‚ siltā ūdens nostādījumu.
	2. Nospiediet START taustiņu P.


	Elektropieslēgums
	■ Pieslēdziet ierīci tikai pie 220 V līdz 240 V maiņsprieguma un 50 Hz vai 60 Hz diapazonā pie atbilstoši noteikumiem instalētas kontaktligzdas ar aizsargsavienojumu. Par nepieciešamo nodrošināšanu sk. firmas plāksnīti 9*.
	■ Kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un arī pēc iebūves tai jābūt brīvi pieejamai.
	■ Pieslēguma izmaiņas drīkst veikt tikai speciālisti.
	■ Tīkla pieslēguma kabeļa pagarinājumu drīkst veikt tikai tehniskā servisa dienesta darbinieki.
	■ Izmantojot noplūdes strāvas automātisko aizsargslēdzi, drīkst ievietot tikai ‚ zīmes tipu. Tikai tas garantē pašlaik spēkā esošo noteikumu izpildi.
	■ Ierīce aprīkota ar ūdens drošības sistēmu. Ievērojiet, ka tā darbojas tikai tad, ja ir pieslēgta elektropadeve.

	Demontāža
	Arī šeit ievērojiet darba soļu secību.
	1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
	2. Noslēdziet ūdens padevi.
	3. Atvienojiet notekūdens un dzeramā ūdens pieslēgumu.
	4. Atlaidiet mēbeļu detaļu nostiprinātājskrūves.
	5. Ja ir, tad demontējiet pamatdēli.
	6. Izvelciet ierīci, vienlaicīgi uzmanīgi velkot šļūteni.


	Transportēšana
	Iztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu un nostipriniet vaļīgas detaļas.
	Ierīci jāiztukšo, veicot sekojošus pasākumus:
	1. Atgrieziet ūdenskrānu.
	2. Aizveriet durvis.
	3. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	4. Izvēlieties visaugstākās temperatūras programmu.
	5. Nospiediet START taustiņu P.
	6. Apm. pēc 4 minūtēm spiediet tik ilgi START taustiņu P, līdz ciparu indikācija parāda ‹:‹‚.
	7. Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi (.
	8. Aizgrieziet ūdenskrānu, atvienojiet ieplūdes šļūteni un ļaujiet ūdenim izplūst.

	Transportējiet ierīci tikai vertikālā stāvoklī.
	(Lai atlikušais ūdens nevarētu iekļūt mašīnas vadības sistēmā un neizraisītu kļūdainu programmas norisi.)

	SalizturībaSalizturība (Ierīces iztukšošana)
	Ja ierīce atrodas sala neizturīgā telpā (piem., vasarnīcā), tad ir nepieciešama tās pilnīga iztukšošana (sk. nodaļu Transportēšana).
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