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IERĪCES DARBĪBA
Papild informāciju (tostarp par problēmu novēršanu un apkopi) var atrast atsevišķās lietošanas norādījumu sadaļās.

Šķirojiet veļu pēc:

Materiāla biezuma: kad ielādētais veļas daudzums ir žāvētājam par lielu, sadaliet veļu 
atbilstoši svaram (piemēram, žāvējiet sausus dvieļus un plānu apakšveļu atsevišķi).

Materiāla veids: kokvilna (lini); sintētiski audumi (saudzīga apstrāde).

Sausuma pakāpe: ievietošanai drēbju skapī, gludināšanai, utt.

Nežāvēt veļas tvertnē: neilona zeķes, smalkus izšuvumus, audumus ar metāla 
rotājumiem, apjomīgus izstrādājumus, piemēram, spilvenus.

Gādājiet, lai visas aizdares ir aiztaisītas un kabatas iztukšotas. Lūdzu, pārbaudiet, vai 
veļā nav šķiltavu. Izgrieziet drēbju iekšpusi uz āru.

Lai veļu vienmērīgi izžāvētu, izvietojiet to tvertnē brīvi. 
Pēc tam aizveriet ierīces lūku.

Izvēlieties vajadzīgo žāvēšanas programmu, pagriežot programmu pārslēgu 
(paskaidrojumus skatiet programmu tabulā).

Izvēlieties vajadzīgo iespēju, nospiežot attiecīgo pogu. Virs attiecīgās pogas 
iedegsies indikators, norādot, ka izvēle ir apstiprināta. Ātri mirgojošs indikators 
norāda uz nepareizu izvēli (nesaderīgas opcijas). Lai atceltu iespēju, vēlreiz 
nospiediet pogu.

Žāvēšanas programmu var aktivizēt, nospiežot pogu “Sākt (pauze)”. 
Iedegsies attiecīgs indikators.
Programmas izvēles maiņa: ja izvēlēto programmu maināt žāvēšanas cikla laikā, 
žāvētāja darbība tiek apturēta. Mirgo pogas “Sākt (pauze)” indikators. Lai 
izmantotu jauno programmu, vēlreiz nospiediet pogu “Sākt (pauze)”.
Programmas pārtraukšana: lai pārtrauktu žāvēšanas ciklu, nospiediet pogu “Sākt 
(pauze)” un atveriet ierīces durvis. Pirms veļas izņemšanas uzgaidiet vismaz 
5 minūtes, lai ļautu tai atdzist. Jūsu drošības labad, atverot žāvētāja durvis, 
žāvēšanas cikls tiek automātiski pārtraukts. Lai restartētu ierīci pēc durvju 
atvēršanas, aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet pogu “Sākt (pauze)”.
Brīdinājums: neapturiet žāvēšanas tvertni pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien 
visa veļa netiek ātri izņemta un izklāta karstuma neitralizēšanai.

Žāvēšanas cikla beigu fāze notiek bez karsēšanas (atdzesēšanas cikls), lai 
nodrošinātu, ka veļa atdziest, tādējādi nepieļaujot burzīšanos.
Burzīšanās novēršana: ja veļa žāvēšanas cikla beigās netiek izņemta, tiks ieslēgts 
15 minūšu ilgs automātisks burzīšanās nepieļaušanas cikls (izvēloties opciju 
“Burzīšanās novēršana”, šo laiku var paildzināt līdz pat 12 stundām). Lai nepieļautu 
veļas burzīšanos, tvertne griežas.
Programmas beigas: izņemiet no žāvētāja veļu. Žāvēšana ir pabeigta un tiek 
aktivizēta burzīšanās novēršanas fāze (aktīva).

Pagrieziet programmu pārslēgu stāvoklī “Izslēgts” (“O”).

Pretplūksnu filtra tīrīšana pēc katra cikla: atveriet durvis, pavelciet pretplūksnu filtru, izņemiet to no ierīces un atveriet. 
Noņemiet plūksnas ar mīkstu suku vai pirkstiem. Aizveriet durvju filtru un iebīdiet to cieši atpakaļ paredzētajā vietā.
Ūdens tvertnes iztukšošana: izvelciet tvertni aiz roktura un iztukšojiet. Kad tvertne iztukšota, iebīdiet to atpakaļ līdz galam.

Lūdzu, ievērojiet: izmantojiet tikai tādas piedevas/plastmasas priekšmetus, kas nebojā žāvētāju, un pirms žāvēšanas rūpīgi 
izskalojiet veļu, kas pirms tam apstrādāta ar kādu traipu tīrīšanas līdzekli. Nežāvējiet ierīcē gumijas izstrādājumus vai veļu, kas 
notraipīta ar augu eļļu.

Ražotājs neuzņemsies atbildību par veļas bojājumiem, kas radušies, neievērojot uz audumiem minētajās uzlīmēs esošo 
apstrādes informāciju.

Šķirojiet veļu atbilstoši veļas 
apstrādes simboliem

Nežāvēt veļas tvertnē

Piemērota žāvēšanai veļas 
tvertnē — zemā temperatūrā
Piemērota žāvēšanai veļas 
tvertnē

Veļas sagatavošana

Veļas ievietošana žāvētājā

Programmas izvēle

Opciju izvēle 
(ja pieejama)

Žāvētāja palaišana

Programmas beigas —
veļas izņemšana no žāvētāja

Žāvētāja izslēgšana



* Pārbaudes programmas saskaņā ar standartu EN 61121; izmēģināts ar maksimāli pieļaujamo veļas daudzumu.
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Programmu pārskats Iespējas Aptuveni 
žāvēšanas laiki

(minūtēs)

Programmas/žāvēšanas līmeņi

Audumu veids

Audumi

Cikla beigu
atlikšana

Taustiņu
bloķēšana

Ātri Burzīšanās
novēršana

Saudzīga
apstrāde

Žāvēšanas
līmenis

Atiesta-
tīšana

Pauze
Ļoti 

mitra 
veļa

Mitra
veļa

Īpaši sausa
Daudzslāņaina, bieza veļa, piemēram, frotē 
dvieļi, frotē peldmēteļi.

Karstā ūdenī mazgāta kokvilnas vai 
linu veļa/krāsaina veļa

Maks. ielāde 8 kg

X X X X X X X X 185 160

Ievietošanai drēbju skapī+ Frotē dvieļi, sausi dvieļi, gultas veļa, apakšveļa. X X X X X X X X 165 140

Ievietošanai drēbju skapī*
Līdzīgi audumi, kurus nav jāgludina, 
piemēram, sausi dvieļi, gultas veļa, apakšveļa, 
zīdaiņu drēbes, teniskrekli, kokvilnas zeķes.

X X X X X X X X 140 120

Gludināšanai*
Veļa, kas jāgludina, piemēram, gultas veļa un 
galdauti, sausi dvieļi, teniskrekli, sporta krekli 
ar īsām piedurknēm, darba drēbes.

X X X X X X X X 115 100

Īpaši sausa
Veļa ar biezām, daudzslāņainām daļām, 
piemēram, gultas veļa un galdauti, siltas 
vējjakas ar kapuci, segas.

Sintētikas, jauktu audumu vai 
kokvilnas viegli kopjama (nav 

nepieciešama gludināšana) veļa 

Maks. ielāde 4 kg

X X — X X X X X 90 65

Ievietošanai drēbju skapī*
Veļa, kas nav jāgludina, piemēram, krekli, 
blūzes, teniskrekli, sporta apģērbs. X X — X X X X X 60 45

Gludināšanai
Veļa, kas jāgludina, piemēram, bikses, kleitas, 
svārki, krekli, blūzes. X X — X X X X X 55 40

Smalkveļa plus
Zemas intensitātes žāvēšana smalkveļai un 
tādiem izstrādājumiem, kā bikses, kleitas, 
krekli, blūzes.

Veļa, kas izgatavota no sintētiskām 
šķiedrām, piemēram, poliamīda, 

neilona, poliakrila, u.c.
2,5 kg.

X X — X X — X X 85 70

Jaukta veida veļa
Teniskrekli, blūzes, dvieļi, apakšveļa, sporta 
apģērbs.

Kokvilnas — sintētikas sajaukums
3 kg. X X — X X X X X 80 60

Džinsi Džinsi, darba bikses un jakas. Kokvilna
3 kg. X X — X X X X X 105 85

Zīds Blūzes, krekli un teniskrekli. Zīda audumi
2,5 kg. X X — X X — X X 85 70

Sports
Sporta drēbes, funkcionāla apakšveļa, 
skriešanai paredzēts triko.

Sintētika
2,5 kg. X X — X X — X X 85 70

Veļa tiek vēdināta, atsvaidzināta 
un izkārtota līdz pat 30 minūtēm 
bez sakarsēšanas.

Visi audumi. X X — — — — X X 30’ —

Žāvēšanas pabeigšana (piemērots 
visiem audumiem)

10’ – 120’

X X X X X — X X 10’ – 120’
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KO DARĪT, JA...

...pats vēlaties vispirms pārbaudīt žāvētāju: (ja ierīce nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu 
apkalpošanas centru, lūdzu, izskatiet turpmāk norādīto informāciju; skatiet arī lietošanas norādījumu 
attiecīgo sadaļu).

Žāvēšana ieilgst/veļa nav 
pietiekami sausa

• Vai ir izvēlēta pareizā žāvēšanas programma?
• Vai cikls tiek pārtraukts (durvis atveras, pilna ūdens tvertne)?
• Vai ievietotā veļa ir par mitru (veļas mašīnas izgriešanas ātrums mazāks 

nekā 1000 apgr./min.)?
• Vai ir netīrs pretplūksnu filtrs (iedegas filtra indikators)?
• Vai ir netīrs siltummainis (plašāku informāciju skatiet lietošanas norādījumos)?
• Vai telpas temperatūra ir par augstu?
• Vai ir iededzies indikators “Programmas beigas” un “Burzīšanās 

novēršana”? Žāvēšanas cikls ir pabeigts un var izņemt veļu.
• Ja žāvēšanas rezultāts ir neapmierinošs, izvēlieties citu žāvēšanas 

programmu vai izmantojiet žāvēšanas regulēšanas opciju (ja pieejama), 
lai optimizētu žāvēšanu.

• Vai ierīcē kopā ievietota plāna un bieza veļa? Vai ierīcē kopā ievietota 
dažādu audumu veļa? 
Sašķirojiet veļu pēc tās biezuma un auduma veida, tad žāvējiet vēlreiz.

Žāvētājs nedarbojas (pēc 
strāvas piegādes 
pārtraukuma beigām 
vienmēr nospiediet pogu 
“Sākt (pauze)”)

• Vai kontaktspraudnis pareizi ievietots elektrotīkla rozetē?
• Vai ir noticis pārtraukums elektrības piegādē?
• Vai izdedzis drošinātājs?
• Vai durvis ir pareizi aizvērtas?
• Vai ir izvēlēta žāvēšanas programma?
• Vai ir nospiesta poga “Sākt (pauze)”?
• Vai ir izvēlēta atliktās ieslēgšanas iespēja?
• Vai žāvētājā ievietots par daudz veļas?  Lūdzu, izņemiet daļu veļas.

Iededzies filtra, ūdens 
tvertnes indikators

• Vai pretplūksnu filtrs ir tīrs?
• Vai ūdens tvertne ir tukša?
• Vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi?
• Vai siltummainis ir tīrs un pareizi ievietots?

Zem žāvētāja redzami 
ūdens pilieni

• Vai siltummainis ievietots pareizi?
• Vai no siltummaiņa blīvējuma un durvju blīvējuma ir noņemtas visas plūksnas?
• Vai ūdens tvertne ir ievietota pareizi?
• Ja tiek izmantota tiešā ūdens aizvades sistēma, vai tā ir cieši nostiprināta?
• Vai žāvētājs ir nolīmeņots?

...vēlaties parūpēties par savu žāvētāju un tīrīt to:

Tīriet filtru katra žāvēšanas 
cikla beigās

• Notīriet plūksnas ar mīkstu suku vai pirkstiem.
• Aizveriet filtru.
• Iebīdiet filtru atpakaļ paredzētajā vietā.

Katra žāvēšanas cikla beigās 
iztukšojiet ūdens tvertni

• Pavelciet rokturi, lai izņemtu ūdens tvertni.
• Iztukšojiet ūdens tvertni.
• Kad tvertne iztukšota, iebīdiet to atpakaļ līdz galam.

Tīriet siltummaini vismaz 
reizi mēnesī

• Izskalojiet siltummaini tekošā ūdenī.
• Notīriet no blīvējuma pūkas.
• Iztīriet siltummaiņa korpusu (plašāku informāciju skatiet lietošanas 

norādījumu sadaļā “Siltummaiņa tīrīšana”).
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KĻŪMJU KODI
Ja žāvētājs nedarbojas pareizi, var tikt parādīts kāds no tālāk minētajiem kļūmju kodiem. 
Atkarībā no žāvētāja modeļa informācija par kļūmi var tikt parādīta ar burtiem vai dažādiem 
mirgojošiem indikatoriem.

Kļūmes
kods Kļūmes koda indikators Jāpārbauda klientam pirms 

sazināšanās ar apkalpošanas centru

F01 Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru.

F02 Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru.

F03 Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru.

F04 Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru.

F05
Izslēdziet žāvētāju. Atvienojiet žāvētāju 
no elektrotīkla. Gādājiet, lai telpas 
temperatūra būtu robežās no 5 °C līdz 
35 °C. Uzgaidiet 1 stundu. Pieslēdziet 
žāvētāju elektrotīklam un no jauna 
iedarbiniet to. Ja problēmu neizdodas 
novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.

F06

F07

F10–F22

Izslēdziet žāvētāju. Atvienojiet žāvētāju no 
elektrotīkla. Uzgaidiet 30 minūtes. 
Pieslēdziet žāvētāju elektrotīklam un 
restartējiet to. Ja problēmu neizdodas 
novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.

Ieslēgšanas indikators mirgo 2 reizes sekundē, to 
nospiežot

Pārliecinieties, ka durvis ir aizvērtas un 
siltummainis pareizi novietots.

Nospiežot pogu “Sākt (pauze)”, 2 reizes sekundē mirgo 
siltummaiņa indikators

Pārbaudiet, vai siltummainis ir pareizi 
novietots.

Indikators mirgo Indikators izslēgts Indikators ieslēgts



LV AZB 889 Ātro uzziņu rokasgrāmata
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet arī izmantošanas norādījumus!
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Indikatori un opcijas
Programmu pārslēgs
Pagriežot šo pārslēgu, tiek izvēlēta 
žāvēšanas programma. Mirgo pogas 
“Sākt (pauze)” indikators.

Poga “Sākt (pauze)”
Nospiežot šo pogu, tiek palaista 
žāvēšanas programma. Iedegsies 
indikators.

Filtrs
Indikators iedegsies, ja nepieciešams 
iztīrīt filtru.
Tīriet filtru katra žāvēšanas cikla 
beigās.

Ūdens tvertne
Ja jāiztukšo ūdens tvertne, iedegsies 
indikators. Žāvēšanas cikls tiek 
automātiski pārtraukts. Iztukšojiet tvertni 
un restartējiet žāvēšanas programmu. 
Pēc katra žāvēšanas cikla iztukšojiet 
ūdens tvertni.

Siltummaiņa tīrīšana
Gaismas diožu indikators iedegsies 
pēc 30 cikliem, kad jātīra siltummainis. 
Notīriet siltummaini.

Atlikušā laika rādījums
Atkarībā no izvēlētās programmas tiek 
parādīts noklusējuma žāvēšanas laiks. 
Pēc cikla uzsākšanas laiks tiek koriģēts 
atkarībā no veļas daudzuma, veida un 
tās mitruma līmeņa.
Norādītais žāvēšanas laiks ir 
aprēķinātā vērtība, kas tiks 
atjaunināta žāvēšanas cikla laikā.
Mirgojošās līnijas norāda, kas tiek 
veikta aprēķināšana. Tiks atjaunināts 
atlikušais laiks.

Ekonomijas pārraugs
Funkcija “Ekonomijas pārraugs” sniedz 
aptuvenu informāciju par izvēlētās 
programmas enerģijas patēriņu. Šī 
funkcija nedarbosies programmās, kuru 
darbības pamatā ir laika iestatījums.
Tiklīdz pagriezīsit programmu 
pārslēgu uz jebkuru programmu, kas 
vadās no mitruma līmeņa, funkcijas 
“Ekonomijas pārraugs” indikatori 
norādīs paredzamo enerģijas patēriņu.

Trīs indikatori rāda patēriņa pakāpi: jo 
mazāk iestatītā programma patērēs, jo 
mazāks skaits indikatoru iedegsies. Tas 
atkarīgs no programmas, sākotnējā 
mitruma daudzuma un izvēlētajām 
opcijām, kā arī no ievietotās veļas 
daudzuma. Šī iemesla dēļ plānoto 
enerģijas patēriņa līmeni var pielāgot, 
kad žāvēšanas tvertne nosaka 
ievietoto veļas apjomu.

Programmas beigas
Žāvēšanas programma ir pabeigta. 
Lūdzu, izņemiet veļu.

Aizsardzība pret pāržāvēšanu/
6. maņa
Indikators iedegas tad, kad tiek 
izvēlēta mitruma līmeņa vadības 
programma, norādot uz aktivizēto 
aizsardzības funkciju.

Žāvēšanas līmenis
Izvēloties šo iespēju, varat pielāgot 
veļas sausuma pakāpi. Nospiežot šo 
pogu, pēc vajadzīgās programmas 
izvēles varat atlasīt sausuma pakāpi.

Nospiežot 1 reizi, varat izvēlēties 
augstāku sausuma pakāpi
vai
Nospiežot 2 reizes, varat izvēlēties 
mazāku sausuma pakāpi

vai
Nospiežot 3 reizes, varat atkal 
izvēlēties parasto sausuma pakāpi.
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5019 300 00215
(var tikt mainīts tehniskais risinājums)

Atiestatīšana
Programmas izvēles fāzē, nospiežot šo 
pogu, tiks izslēgti visi izvēlēto opciju 
iestatījumi. Aktivizēta žāvēšanas cikla 
laikā nospiežot šo pogu, tiks apturēts 
cikls, un žāvētājs pārslēgsies atpakaļ 
uz izvēles režīmu.
Poga jātur nospiesta 3 sekundes.

Taustiņu bloķēšana
Bērnu aizsardzības nolūkā šo iespēju 
var izmantot, lai bloķētu visas lietotāja 
interfeisa funkcijas. 
Lai ieslēgtu šo opciju, turiet šo pogu 
nospiestu 3 sekundes, līdz displejā 
parādās “atslēgas” simbols. Lai izslēgtu 
šo opciju, nospiediet pogu, līdz 
“atslēgas” simbols vairs nav redzams. 
Taustiņu bloķēšanas funkcija vēl arvien 
ir aktīva, kad programmu pārslēgs tiek 
pagriezts “izslēgšanas” stāvoklī vai tiek 
atvērtas durvis. Funkcija jādeaktivizē.

Žāvēšanas laika regulēšana
Pagrieziet programmu pārslēgu uz 
“Žāvēšanas laiks”. Nospiediet pogu 
“Žāvēšanas laiks”, lai izvēlētos cikla 
ilgumu ar desmit minūšu intervālu līdz 
120 minūtēm.

Ātri
Izvēloties šo opciju, tiks samazināts 
žāvēšanas laiks. Šī opcija jāizvēlas tikai 
kokvilnas programmām, ar maksimāli 
ievietojamo veļas daudzumu 3,5 kg.
Veļai jābūt līdzīga izmēra un biezuma.

Burzīšanās novēršana
Šo iespēju var izvēlēties, lai mazinātu 
burzīšanos, kad veļa netiek izņemta 
uzreiz pēc žāvēšanas. Tvertne periodiski 
griežas (maksimāli 12 stundu laikā). Šo 
darbību var pārtraukt jebkurā brīdī, 
izslēdzot žāvētāju. 

Saudzīga apstrāde
Izvēloties šo opciju, tiks samazināta 
žāvēšanas temperatūra. Šo opciju nevar 
izvēlēties, ja ir atlasīta opcija “Ātri”.

Cikla beigu atlikšana
Izmantojot šo funkciju, varat atlikt 
programmas pabeigšanu uz vēlāku laiku: 
nospiediet pogu, lai izvēlētos, pēc cik 
stundām programma tiks pabeigta.
• Tādējādi varēsit izmazgāt veļu 

noteiktā laikā un izmantot 
priekšrocības, ko nodrošina mazāki 
enerģijas tarifi, piemēram, nakts laikā. 

• Funkcijas “Cikla beigu atlikšana” 
laiku var iestatīt ar stundas 
intervāliem (no 1 līdz 24). 
Nospiežot pogu, tiks parādīts 
īsākais iespējamais laiks; turpiniet 
nospiest šo pogu, lai cikliski mainītu 
visus pieejamos laikus. Lai to atkal 
deaktivizētu, pagrieziet programmu 
pārslēga rādītāju stāvoklī “Izslēgts”.

• Kad esat izvēlējiet vajadzīgo 
funkcijas “Cikla beigu atlikšana” 
laiku, nospiediet “Sākt (pauze)” — 
tiks sākta laika atskaite.

• Laika atskaites laikā vēl arvien varat 
mainīt opcijas iestatījumu 
(izvēlēties opcijas vai atcelt tās).

• Dažreiz programma var beigties pirms 
izvēlētā laika līdz funkcijas “Cikla beigu 
atlikšana” beigām (piemēram, ja tiek 
ievietots tikai nedaudz veļas). Šādā 
gadījumā žāvētājs regulāri apstrādās 
veļu, lai saglabātu to svaigu, līdz 
pienāks atlasītais stāvokļa “Cikla beigu 
atlikšana” laiks. Apstrādes laikā displejā 
būs redzama animācija. Apstrādes fāzi 
var jebkurā laikā apturēt, nospiežot 
jebkuru pogu, pagriežot programmu 
pārslēgu vai atverot durvis.


