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Programma
Tempe-
ratūra Kopšanas 

etiķetes

Maks. 
slodze

kg

Mazgāšanas veids/piezīmes

- Ievērojiet ražotāja ieteikumus uz kopšanas etiķetes

Mazgāšanas līdzekļi un 
piedevas

Izvēles opcijas Dozē-
šanas 
palī-

dzība

Cikla 
beigas

Izgriešana

Priekš-
maz-

gāšana

Pamat-
maz-

gāšana

Mīkstinā-
tājs

Krāsas 
15° plus

Biotraipi 
15°

Ātrā Priekš-
mazgā-

šana

Netī-
rības 
līme-

nis

Izgrie-
šana

Maks. 
izgrie-
šanas 

ātrums
apgr./
min.

Jaukts auksts - 
60 °C 4,0

Nedaudz netīrai un vidēji netīrai kokvilnas, linu, sintētiskās šķiedras veļai, kā 
arī jaukta veida veļai.
Aktīva vienas stundas programma. Mazgājiet vienkopus tikai vienas krāsas veļu.

— Jā ❉ ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Kokvilna auksts - 
95 °C 8,0 Vidēji līdz ļoti netīri dvieļi, apakšveļa, galdauti un gultas veļa, piem., no 

kokvilnas un lina. ❉ Jā ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Sintētika auksts - 
60 °C 3,0 Vidēji netīri tērpi no sintētiskās šķiedras (piem., poliesteris, poliakrils, 

viskoze u.c.) vai to sajaukums ar kokvilnu. ❉ Jā ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Smalkveļai auksts - 
40 °C 1,5 Aizkari un smalkveļa, kleitas, svārki, krekli un blūzes. ❉ Jā ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Vilna/
mazgāšana 

ar rokām
auksts - 

40 °C 1,0
Vilnas izstrādājumi, kas apzīmēti ar vilnas marķējumu un apzīmēti kā 
mazgājami veļas mašīnā, kā arī zīda audumi (Saglabājiet kopšanas etiķeti!), 
lina, vilnas un viskozes izstrādājumi, kas apzīmēti kā mazgājami ar rokām.

— Jā ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Balts auksts - 
60 °C 8,0

Vidēji līdz ļoti netīra un rupja balta kokvilnas veļa.
Taupiet elektroenerģiju, izvēloties zemāku mazgāšanas temperatūru un 
pievienojot balinātājus uz skābekļa bāzes papildus mazgāšanas līdzeklim.

— Jā ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Gaišas krāsas auksts - 
60 °C 4,0

Balti un pasteļkrāsas tērpi no smalkiem audumiem.
Maiga mazgāšanas programma, lai novērstu veļas pelēkumu vai dzeltenumu. 
Izmantojiet stipru mazgāšanas līdzekli, ja nepieciešams traipu tīrītājus vai 
balinātājus uz skābekļa bāzes.

❉ Jā ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Tumšs auksts - 
60 °C 4,0

Melni un tumši tērpi no kokvilnas, sajaukumi ar kokvilnu un poliesteris.
Speciāla programma krāsas saglabāšanai un krāsas izmaiņām. Šai programmai 
ieteicams izmantot speciālu šķidro mazgāšanas līdzekli tumšiem tērpiem.

❉ Jā ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Ātrums 15 auksts - 
30 °C 3,0

Nedaudz valkātas drēbes no kokvilnas, sintētikas un sajaukuma ar kokvilnu.
Atsvaidzināšanas programma. Izmantojiet viszemāko ieteikto mazgāšanas 
līdzekļa daudzumu.

— Jā ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ maks.

AquaEco auksts - 
40 °C 3,0

Nedaudz netīra veļa no sintētikas vai sintētikas un kokvilnas tērpi.
Taupības programma ar ļoti zemu ūdens patēriņu. Izmantojiet viszemāko ieteikto 
šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzumu 3 kg veļas. Neizmantojiet mīkstinātāju.

— Jā — — — — — — ❉ ❉ ❉ maks.

Kokvilna auksts - 
60 °C 8,0

Vidēji netīra kokvilnas veļa.
40 °C un 60 °C standarta programma kokvilnai un visizdevīgākā ūdens un 
elektrības taupīšanas nolūkā kokvilnas veļas mazgāšanai. - Enerģijas etiķetes 
atsauces programma.

— Jā ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Eco monitor

% + Ok

A. Indikators „Atvērtas durvis” 

Veļas mašīna ir aprīkota ar automātiskām drošības 
funkcijām, kas nosaka un diagnosticē kļūmes agrā 
stadijā un attiecīgi reaģē, piem.:

B. Indikators „Apkope” 

C. Indikators „Aizgriezts ūdens krāns” 

D. Indikators „Iztīrīt sūkni” 
E. Programmu selektors

F. Poga „Sākt/pauze” 
G. Poga „Temperatūra” 
H. Poga „Veļas izgriešana” (tostarp „Skalošanas 

apturēšana”) 
I. Poga „Cikla beigas” 
J. Poga „Dozēšanas palīdzība” 
K. Poga „Netīrības līmenis”
L. Ekomonitors 
M. Poga „Atiestatīt/ūdens izliešana” 
N. Pogu kombinācija „Bērnu aizsardzība”
O. Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanas indikators 
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PROGRAMMU TABULA

❉: pēc izvēles/Jā: nepieciešama dozēšana
1) Lai uzlabotu tērpu kopšanu, šajās programmās izgriešanas ātrums ir ierobežots.
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Programma
Tempe-
ratūra Kopšanas 

etiķetes

Maks. 
slodze

kg

Mazgāšanas veids/piezīmes

- Ievērojiet ražotāja ieteikumus uz kopšanas etiķetes

Mazgāšanas līdzekļi un 
piedevas

Izvēles opcijas Dozē-
šanas 
palī-

dzība

Cikla 
beigas

Izgriešana

Priekš-
maz-

gāšana

Pamat-
maz-

gāšana

Mīkstinā-
tājs

Krāsas 
15° plus

Biotraipi 
15°

Ātrā Priekš-
mazgā-

šana

Netī-
rības 
līme-

nis

Izgrie-
šana

Maks. 
izgrie-
šanas 

ātrums
apgr./
min.

P01 – LIELI GABALI auksts - 
60 °C 3,0 Sintētikas segas; ar dūnām pildīti gultas pārsegi, poliesteris vai citi mākslīgi 

materiāli; guļammaisi, vannas paklāji un līdzīgi priekšmeti. ❉ Jā ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

P02 – BĒRNU auksts - 
60 °C 4,0 Vidēji netīras bērnu drēbes no kokvilnas un/vai lina.

Ziepju putas tiek izskalotas vēl labāk, lai palīdzētu pasargāt bērnu jutīgo ādu. ❉ Jā ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

P03 – GULTAS VEĻA auksts - 
95 °C 3,5

Balta vai krāsaina gultas veļa no kokvilnas un sintētikas vai to sajaukuma.
Samazina mikrobu daudzumu un maigi tīra arī smalku gultas veļu. Pamatīga 
skalošanas fāze palīdz novērst mazgāšanas līdzekļa un putekļu pārpalikumus. 
Šai programmai izvēlieties pulverveida mazgāšanas līdzekli.

❉ Jā ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

P04 – DŽINSI auksts - 
60 °C 4,0

Vidēji netīri kokvilnas džinsa apģērbi un tērpi no rupja džinsam līdzīga 
materiāla, piemēram bikses un jakas.
Tumšiem džinsa apģērbiem ieteicams lietot speciālus mazgāšanas līdzekļus 
tumšai veļai.

❉ Jā ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

P05 – IZEJAMIE auksts - 
40 °C  

1,5

Krekli un blūzes no kokvilnas, lina, sintētikas un to sajaukuma.
Maiga programma smalkiem apģērbiem, kas ir lietoti vai nedaudz netīri. Traipiem 
ieteicama iepriekšēja apstrāde.
Samaziniet gludināšanas laiku, atlasot „Skalošanas apturēšana”, apturot programmu 
bez izgriešanas un izkarot kreklus/blūzes uz pleciņiem slapjus, lai tie notecētu.

❉ Jā ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

P06 – SPORTA auksts - 
30 °C 3,0

Vidēji netīri un sasvīduši sporta apģērbi no kokvilnas adījumiem vai 
mikrošķiedras.
Programma ietver priekšmazgāšanas ciklu - pievienojiet mazgāšanas līdzekli arī 
priekšmazgāšanas nodalījumā. Neizmantojiet mīkstinātāju:

❉ Jā — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

P07 – KAŠMIRS auksts - 
40 °C 1,0

Augstas kvalitātes kašmira apģērbi, kas apzīmēti kā mazgājami veļas mašīnā 
vai kā mazgājami ar rokām.
Ieteicams zems izgriešanas ātrums (400 apgr./min.). Ievērojiet ieteikumus uz 
kopšanas etiķetes.

— Jā ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 400

P08 – MAZA SLODZE auksts - 
40 °C  

1,0
Kokvilnas un/vai sintētikas veļa no izturīga auduma tipa.
Ideāla programma neliela daudzuma veļas mazgāšanai ekonomiskā veidā. 
Traipiem ieteicama iepriekšēja apstrāde. Nav piemērots smalkveļai.

— Jā ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ ❉ maks.

Skalošana 
un veļas 

izgriešana
— — 8,0 Atsevišķa skalošana un intensīva izgriešanas programma.

Piemērots izturīgai veļai. — — ❉ — — — — — — ❉ ❉ maks.

Izgriešana — — 8,0 Atsevišķa intensīva izgriešanas programma.
Piemērots izturīgai veļai. — — — — — — — — — ❉ ❉ maks.
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PROGRAMMU TABULA

❉: pēc izvēles/Jā: nepieciešama dozēšana
1) Lai uzlabotu tērpu kopšanu, šajās programmās izgriešanas ātrums ir ierobežots.
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PATĒRIŅA DATI Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā 0,16 W/gaidīšanas režīmā 0,16 W

Programma
Temperatūra

(°C)

Slodze

(kg)

Ūdens

(l)

Enerģija

(kWh)

Aptuv. programmas ilgums
(stundas : minūtes)

bez „Ātrā” ar „Ātro”
Jaukts 40 4,0 60 0,64 1:00 —
Kokvilna 95 8,0 80** 2,60 2:40 —
Kokvilna 60 8,0 62 1,58 2:20 1:45
Kokvilna 40 8,0 75 0,98 3:15 1:15
Sintētika 60 3,0 50** 0,93 2:15 0:55
Sintētika 40 3,0 45 0,62 2:15 0:55
Smalkveļai 40 1,5 65 0,60 0:50 —
Smalkveļai 30 1,5 65 0,37 0:46 —
Vilna/mazgāšana ar rokām 40 1,0 49 0,55 0:40 —
Balts 40 8,0 53 0,59 2:20 —
Gaišas krāsas 40 4,0 49 0,39 1:20 —
Tumšs 40 4,0 39 0,48 1:40 1:15
Ātrums 15 30 3,0 18 0,08 0:15 —
AquaEco 40 3,0 19 0,38 1:00 —

Kokvilna * 60 8,0 54 0,82 4:00 —
Kokvilna * 60 4,0 36 0,64 3:30*** —
Kokvilna * 40 4,0 36 0,58 3:30*** —

P01 – Lieli gabali 40 3,0 53 0,61 1:30 —
P02 – Bērnu 60 4,0 57** 0,55 1:30 1:10
P03 – Gultas veļa 60 3,5 19 1,65 2:00 —
P04 – Džinsi 40 4,0 53 0,42 1:30 1:10
P05 – Izejamie 40 1,5 65 0,60 0:50 —
P06 – Sporta 30 3,0 51 0,59 1:35 1:11
P07 – Kašmirs 30 1,0 40 0,45 0:36 —
P08 – Maza slodze 30 1,0 26 0,24 0:45 —

Patēriņa vērtības tika noteiktas normālos apstākļos saskaņā ar IEC/EN 60456.
Mājās tie var atšķirties atkarībā no dotā ūdens padeves spiediena un temperatūras, slodzes un mazgāšanas tipa. 
Norādītie patēriņa dati ir noteikti, ja ieplūdes ūdens temperatūra ir aptuv. 15 °C aukstās uzpildes vārstā un karstās 
uzpildes vārstā (ja pieejams). Ja veļas mašīnai ir karstās uzpildes vārsts, šī vārsta savienojums ar karstā ūdens padevi 
pazeminās enerģijas patēriņu, samazinot uzsildīšanas laiku atkarībā no dotās karstā uzpildes ūdens temperatūras.
Ūdens un enerģijas patēriņš attiecas uz programmu noklusējuma iestatījumiem, ja temperatūra un slodze sakrīt ar 
tabulā norādīto; izvēloties jebkuras opcijas vai mainot izgriešanas ātrumu, mainīsies arī patēriņa dati.

Programmas ilgums var atšķirties no iepriekš norādītajām vērtībām, jo tas atkarīgs no darbības apstākļiem, kas ir 
spēkā tobrīd (skatiet arī sadaļu „Problēmu novēršanas norādījumi” lietošanas rokasgrāmatā).

** Lai samazinātu ūdens temperatūru, pamatmazgāšanas cikla beigās tiek pievienots auksts ūdens pirms ūdens 
izliešanas.

*** Automātiska programmas ilguma adaptācija pēc mazgājamās slodzes noteikšanas.

* Enerģijas etiķetes atsauces programmas. Enerģijas taupīšanas nolūkā patiesā ūdens temperatūra var atšķirties 
no norādītās cikla temperatūras.

Ielieciet veļu, aizveriet durvis un pagrieziet programmas 
selektoru uz vajadzīgo programmu - mirgo indikators 
„Sākt/pauze”. Temperatūru un izgriešanas ātrumu, kas 
redzams displejā, var mainīt, nospiežot pogu 
„Temperatūra” vai „Izgriešana”.
Ja neizmantojat dozēšanas palīdzību, pievienojiet 
mazgāšanas līdzekli tagad. Veļas mašīna ir veidota, lai 
taupītu enerģiju, tāpēc, ja esat izvēlējies programmu, 
bet nepalaižat to stundas ceturkšņa laikā, tā automātiski 
izslēgsies. Lai to atkal ieslēgtu, pagrieziet programmas 
selektoru pozīcijā „Izsl./iesl.” un pēc tam izvēlieties 
vajadzīgo programmu. 

Šī funkcija dod iespēju atlasīt un saglabāt no 8 speciālu 
programmu saraksta vienu, kas vislabāk atbilst jūsu 
vajadzībām.
Ja atlasīsiet pozīciju „Mana programma”, kods no „P01” 
līdz „P08” parādīsies displejā (skatiet programmu tabulu, 
lai saprastu, kura programma atbilst parādītajam kodam).
Izmantojiet pogas „+” un „-”, lai atlasītu pieejamās 
programmas, un pogu „Labi”, lai apstiprinātu izvēli. Ja 
dažu sekunžu laikā to neapstiprināsiet, atlasītā 
programma tiek automātiski apstiprināta un displejā 
redzami tās noklusējuma iestatījumi.
Tagad varat atlasīt opcijas vai mainīt temperatūru/
izgriešanas ātrumu tāpat kā citām programmām saskaņā 
ar programmu tabulā norādītajām iespējām. Kad 
programma no saraksta „Mana programma” ir 
apstiprināta, tā tiks iegaumēta nākamreiz, kad atlasīsiet 
selektora opciju „Mana programma”.

Ja kombinācija programma/opcija vai opcija/opcija nav 
iespējama, indikators izslēdzas automātiski.
Atsevišķām programmām opcija, iespējams, jau ir 
iepriekš iestatīta; ja vēlaties varat to noņemt.

Poga „Krāsas 15° plus” 
• Palīdz saglabāt krāsas tumšai un krāsainai veļai, to 

iepriekš apstrādājot ar auduma mīkstinātāju pirms 
pamatmazgāšanas cikla.

• Veļa tiks mazgāta ar aukstu ūdeni; tādējādi ietaupīsiet 
enerģiju uz ūdens uzsildīšanu.

• Piemērots nedaudz netīrai tumšai un krāsainai veļai 
bez traipiem no kokvilnas/lina, sintētikas vai to 
sajaukuma. Ieteicams jauniem tērpiem, kas parasti 
zaudē krāsu pēc pirmajām mazgāšanas reizēm. 
- Pārliecinieties, vai audumi ir piemēroti apstrādei ar 
mīkstinātāju.

• Izmantojiet mazgāšanas līdzekli krāsainai vai tumšai 
veļai, kas piemērots arī mazgāšanai aukstā ūdenī 
(15 vai 20 °C).

• Pievienojiet ieteicamo daudzumu šķidrā audumu 
mīkstinātāja PRIEKŠMAZGĀŠANAS nodalījuma  
mazgāšanas līdzekļa dozatorā; ievērojiet dozēšanas 
ieteikumus, kas norādīti uz mīkstinātāja pudeles.

• Ja pamatmazgāšanai plānojat izmantot šķidro 
mazgāšanas līdzekli, ielieciet papildu atveri, kas ir 
veļas mašīnas komplektā, pamatmazgāšanas 
nodalījuma  mazgāšanas līdzekļa dozatorā. 
Ievērojiet norādījumus, kas sniegti lietošanas 
rokasgrāmatā/Kur iepildīt mazgāšanas līdzekli un 
piedevas.
SVARĪGI! Ja pamatmazgāšanai izmantojat pulverveida 
mazgāšanas līdzekli, neievietojiet atveri 
pamatmazgāšanas nodalījumā.

• Šī opcija pagarinās programmu par aptuveni pusstundu.
• Nevar izvēlēties kokvilnai 70-95 °C.

Poga „Biotraipi 15°” 
• Palīdz iztīrīt traipus.
• Izvēlētā programma sāks mazgāšanu ar aukstu ūdeni; 

tas paildzinās programmas ilgumu par 10 minūtēm.
• Piemērots visa veida traipiem, izņemot taukus/eļļu.
• Grūti izmazgājamiem traipiem ieteicama iepriekšēja 

apstrāde.
• Nevar izvēlēties kokvilnai 70-95 °C.
Poga „Ātrā” 
• Ļauj ātrāk izmazgāt, saīsinot programmas ilgumu.
• Ieteicams tikai nedaudz netīrai veļai.
• Nevar izvēlēties kokvilnai 70-95 °C.

Poga „Priekšmazgāšana” 
• Pievieno priekšmazgāšanas ciklu izvēlētajai 

mazgāšanas programmai; pagarina programmas laiku 
par aptuveni 15 minūtēm.

• Ieteicams ļoti netīrai veļai (piem., ja ir smiltis un 
graudaini netīrumi).

• Neizmantojiet pamatmazgāšanai šķidrus mazgāšanas 
līdzekļus, aktivizējot priekšmazgāšanas iespēju.

IELIECIET VEĻU UN IZVĒLIETIES PROGRAMMU

Mana programma

ATLASIET OPCIJAS, JA VĒLATIES

- sensoru tehnoloģija pielāgo tvertnes kustību, ūdens daudzumu, enerģijas izmantošanu un programmas ilgumu atkarībā no mazgāšanas slodzes.
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Poga „Netīrības līmenis” 
• Pielāgo programmas ilgumu veļas netīrības līmenim. 

Izmantojot pogu „Dozēšanas palīdzība”, ietekmē arī 
mazgāšanas līdzekļa daudzuma ieteikumu.
 = nedaudz netīra -  = vidēji netīra - 
 = ļoti netīra

Ne visus netīrības līmeņus var atlasīt katrai programmai.
Poga „Veļas izgriešana” (tostarp „Skalošanas 
apturēšana” )
• Atlasiet izgriešanas ātrumu, kas atšķiras no esošā.
• Nospiediet pogu, lai iestatītu citu izgriešanas ātrumu.
• Ja izvēlaties izgriešanas ātrumu „0”, tiek atcelta pēdējā 

izgriešana un ūdens vienkārši tiek izliets. Tomēr 
starpposma izgriešanas fāze skalošanas laikā 
saglabājas.

• Ja atlasīsiet „Skalošanas apturēšana” , veļa paliek 
pēdējā skalošanas ūdenī, bez pēdējā izgriešanas cikla, 
lai novērstu saburzīšanos un krāsu maiņu. Lai 
aktivizētu „Skalošanas apturēšana”, atkārtoti 
nospiediet pogu „Veļas izgriešana”, līdz displejā 
iedegas simbols „Skalošanas apturēšana” .
- Mazgāšanas programma apstājas pie „Skalošanas 

apturēšana”, kad displejā mirgo simbols 
„Skalošanas apturēšana” ; mirgo arī indikators 
„Sākt/pauze”.

- Lai apturētu „Skalošanas apturēšana” izgriežot veļu, 
nospiediet „Sākt/pauze” - veļa tiks izgriezta ar 
noklusējuma izgriešanas ātrumu. Varat atlasīt arī 
citu izgriešanas ātrumu ar pogu „Veļas izgriešana”, 
pirms sākat izgriešanas ciklu ar „Sākt/pauze”.

- Lai apturētu „Skalošanas apturēšana”, izlejot ūdeni 
bez izgriešanas, nospiediet pogu „Veļas izgriešana”, 
līdz izgriešanas ātrums „0” ir redzams displejā; pēc 
tam nospiediet „Sākt/pauze”, lai sāktu izliešanu.

- Neļaujiet veļai pārāk ilgi mirkt ciklā „Skalošanas 
apturēšana” (īpaši zīdam!).

Ar šo funkciju jūs varat atlikt programmas pabeigšanu uz 
vēlāku laiku: nospiediet pogu, lai atlasītu, pēc cik 
stundām programma jāpabeidz. Tādējādi veļa būs 
gatava noteiktā laikā un jūs varat izmantot lētāku 
enerģijas tarifu, piemēram, naktī.
• Aktivizējot šo funkciju, nelietojiet šķidru mazgāšanas 

līdzekli.
• Laiku līdz „Cikla beigām” var atlasīt pilnu stundu laika 

segmentos (no 1 līdz 24 h). Kad nospiežat pogu, tiek 
parādīts īsākais iespējamais laiks; turpiniet spiest 
pogu, lai izietu cauri visiem iespējamajiem laikiem. 
Lai to atkal noņemtu, turpiniet spiest pogu, līdz redzat 
vērtību „0:00”.

• Kad ir atlasīts vēlamais laiks līdz „Cikla beigām”, 
nospiediet „Sākt/pauze” - sāksies laika atskaite.

• Laika atskaites laikā varat joprojām mainīt 
programmas iestatījumu (atlasīt vai noņemt opcijas, 
mainīt izgriešanas ātrumu utt.). Ja izmaiņas pagarina 

programmas ilgumu tā, ka tiek pārsniegts sākotnēji 
iestatītais laiks līdz „Cikla beigām”, programma sāks 
darboties nekavējoties.

• Reizēm programma var beigt darbu pirms atlasītā 
laika beigām, līdz laiks līdz „Cikla beigām” ir beidzies 
(piem., mazas slodzes). Šajā gadījumā veļas mašīna 
regulāri griezīs veļu, lai tā būtu svaiga, līdz atlasītais 
laiks līdz „Cikla beigām” būs beidzies. Griešanas laikā 
displejā būs redzama animācija. Griešanās fāzi var 
apturēt jebkurā laikā, vai nu nospiežot jebkuru pogu 
vai pagriežot programmas selektoru; animācija tiks 
pārtraukta un durvis atvērsies pēc 1 minūtes, kā 
parādīts displejā.

Ar pogu „Dozēšanas palīdzība”, varat likt veļas mašīnai 
norādīt ieteicamo mazgāšanas līdzekļa daudzumu 
mazgāšanas slodzei atkarībā no atlasītā netīrības līmeņa 
un slodzes lieluma.
• Nepārdozējot mazgāšanas līdzekli palīdz taupīt 

mazgāšanas līdzekli un aizsargāt vidi, kā arī jutīgu ādu.
• Pirms izmantojat šo funkciju, veļas mašīna jāpielāgo 

dozēšanas daudzumiem, kas ieteikti izmantotajiem 
mazgāšanas līdzekļiem. Pārbaudiet arī, vai jūsu 
apgabala ūdens cietība atbilst ūdens cietības līmenim 
„mīksts” veļas mašīnā, ja nē, pielāgojiet to.

• Atlasiet programmu, opcijas un cikla beigas, 
PIRMS nospiežat pogu „Dozēšanas palīdzība”.

Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet atsevišķi 
„Dozēšanas palīdzība” lietošanas rokasgrāmatā.

Pirms sākšanas un pēc programmas beigām, indikators 
iedegas, lai parādītu, ka durvis var atvērt. Kamēr 
mazgāšanas programma darbojas, durvis ir slēgtas un tās 
nekādā gadījumā nedrīkst atvērt ar spēku. Gadījumā, ja 
steidzami nepieciešams atvērt durvis programmas 
darbības laikā, skatiet „Palaistas programmas 
atiestatīšana pirms beigām”.

„Ekomonitors” sniedz jums vispārīgu informāciju par 
enerģijas patēriņu izvēlētajam programmas 
iestatījumam.
Tiklīdz pagriežat programmas selektoru uz kādu 
programmu, „Ekomonitors” ieslēdzas.
.

Indikators kreisajā pusē norāda, ka „Ekomonitors” ir 
aktīvs. Četri tam blakus esošie indikatori parāda patēriņa 
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mazāk vairāk

pakāpi: jo mazāk programmas iestatījums plāno patērēt, 
jo mazāk indikatoru iedegsies. Tas atkarīgs no 
programmas, temperatūras un atlasītajām opcijām, kā arī 
no mazgāšanas slodzes lieluma. Tāpēc plānotais 
enerģijas patēriņa līmenis var tikt pielāgots, kad veļas 
mašīna nosaka mazgāšanas slodzi.

Atveriet krānu un nospiediet pogu „Sākt/pauze” . 
Iedegas indikators „Sākt/pauze”. Kad veļas slodze ir 
noteikta vai programmas ilgums ir pielāgots, displejā 
redzama animācija.

Neļauj bērniem iedarbināt mazgāšanas ciklu vai mainīt 
iestatījumus programmas darbības laikā. Nevar aktivizēt 
vai deaktivizēt, kad programmas selektors ir pozīcijā 
„Izsl./iesl.”. Lai aktivizētu bērnu aizsardzību: 
• Pagrieziet programmas selektoru programmas 

pozīcijā vai darbiniet programmu kā parasti.
• Vienlaicīgi nospiediet 2 pogas, kas apzīmētas ar 

atslēgas simbolu , vismaz 3 sekundes. Displejā 
parādīsies atslēgas simbols, lai norādītu, ka bērnu 
aizsardzība ir aktīva.

Vienmēr, kad mēģināt mainīt programmas iestatījumu, 
kad bērnu aizsardzība ir aktivizēta, displejā īsu brīdi ir 
redzams atslēgas simbols. Programmas iestatījumu vairs 
nevar mainīt. Vienīgās iespējamās izmaiņas ir izslēgt 
veļas mašīnu, pagriežot programmas selektoru pozīcijā 
„Izsl./iesl.”. Lai deaktivizētu bērnu aizsardzību, rīkojieties 
tāpat kā aktivizējot.

Ja iedegas kāds no kļūdu indikatoriem vai rodas jebkāda 
nepareiza darbība, skatiet „Problēmu novēršanas 
norādījumi” lietošanas rokasgrāmatā.
Displejā mirgo izgriešanas ātrums: Izgriešanas laikā 
nav līdzsvara.

• Iedegas indikators „Atvērtas durvis” . Displejā ir 
redzamas „Beigas”.

1. Pagrieziet programmas selektoru pozīcijā „Izsl./iesl.”.
2. Aizveriet ūdens krānu.
3. Atveriet durvis un izkraujiet mašīnu.
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai tvertne varētu izžūt.

Ja ir izmantots par daudz mazgāšanas līdzekļa, 
programmas beigās iedegsies simbols. Nākamreiz 
lietojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

1. Nospiediet pogu „Sākt/pauze” , lai pauzētu 
programmu. Mirgo indikators.

2. Atlasiet jaunu programmu, temperatūru un jebkuras 
opcijas un citu izgriešanas ātrumu, ja vēlaties.

3. Nospiediet vēlreiz pogu „Sākt/pauze” . Jaunā 
programma sāk darbu tajā pozīcijā, kur iepriekšējā 
programma tika pārtraukta. Šai programmai 
nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

Poga „Atiestatīt/ūdens izliešana”  atceļ palaisto 
programmu.
• Nospiediet un turiet nospiestu pogu „Atiestatīt/

ūdens izliešana”  vairākas sekundes; displejā būs 
redzama animācija. Ūdens tiek izliets; līdz varat 
atvērt durvis paiet kāds brīdis.
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