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ĒTĀ STARTA 

et šo pogu (atkārtoti), 
mmu sāktu vēlāk. Var 
t no 0:30 līdz 
ām. Ik reizi, nospiežot 
šanas aizkave 
:30, ja atlase ir zem 
m, 1:00, ja atlase ir 
tundām, 4 stundas, ja 
irs 12 stundām. Ja 
s 24 stundas un tiek 
 poga, aizkavētā 
iek deaktivizēta — 
izslēgšanas ziņojums. 
ospiediet SĀKŠANAS 
kaves laiku var 
t pēc sākšanas 
ospiešanas. Trauku 
ā mašīna sāks darbu 

tītā laika. 

SĀKŠANAS/
PAUZES/
ATSĀKŠANAS 
POGA
Nospiediet šo pogu, 
lai sāktu izvēlēto 
programmu: 
indikators iedegas 
un izslēdzas 
programmas 
beigās. Nospiediet 
sākšanas pogu vai 
atveriet durtiņas 
mazgāšanas cikla 
laikā, lai apturētu 
ciklu — mirgo 
sākšanas indikators.
Lai atsāktu ciklu, 
nospiediet sākšanas 
pogu un aizveriet 
durvis.

ATCELŠANAS/
IZSLĒGŠANAS 
POGA
Nospiediet šo pogu, lai 
izslēgtu vadības 
paneli. Programmas 
darbības laikā 
nospiežot pogu uz 
3 sekundēm, tiek 
atcelta programma. 
Nospiežot pogu uz 
3 sekundēm, kad 
trauku mazgājamā 
mašīna ir izslēgta, tiek 
izlaists ūdens. 
Nospiežot 
programmas un 
aizkavētās palaišanas 
izvēles laikā, izvēlne 
tiek atcelta un notiek 
atgriešanās pie 
iepriekšējā cikla un 
opcijas izvēlnes.

ZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS!

400010818295

ŽU LAIKĀ, JA CIKLS NAV SĀCIES.

 AIZVĒRTS ŪDENS 
KRĀNS — trauksme
Mirgo, ja nav ieplūdes ūdens 
vai ūdens krāns ir aizvērts.

.

 SĀLS INDIKATORS
Ja tas iedegas (cikla beigās), 
jāuzpilda sāls tvertne.

SKALOŠANAS 
LĪDZEKĻA INDIKATORS
Ja tas iedegas (cikla beigās), 
jāuzpilda skalošanas līdzekļa 
dozators.
TABLETES 
IESTATĪJUMS 
Izmantojot šo 
iestatījumu, var 
optimizēt cikla 
veiktspēju 
atbilstoši 
izmantotā 
mazgāšanas 
līdzekļa veidam. 
Nospiediet 
tabletes pogu 
(iedegas 
indikators), ja 
izmantojat 
kombinētos 
mazgāšanas 
līdzekļus tabletēs.
Ja izmantojat 
pulverveida vai 
želejveida 
līdzekli, tabletes 
indikatoram 
vadības panelī 
nevajadzētu 
degt.

AIZKAV
POGA
Nospiedi
lai progra
noregulē
24 stund
pogu, sāk
pieaug: 0
4 stundā
zem 12 s
atlase ir v
sasniegta
nospiesta
sākšana t
redzams 
Pēc tam n
pogu. Aiz
noregulē
taustiņa n
mazgājam
pēc iesta

PIRMS IERĪCES PIRMĀS LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET ŠO ĀTRO UZZIŅU CEĻVEDI UN U

LAI TAUPĪTU ENERĢIJU, VADĪBAS PANELIS TIEK AUTOMĀTISKI DEAKTIVIZĒTS 30 SEKUN

 ŪDENS 
PĀRSTRĀDES 
INDIKATORS

Ja tas deg, programma 
izmanto ūdens pārstrādes 
sistēmu.

MULTIZONE 
INDIKATORS

Ja tas deg, Vairākzonu 
funkcija ir aktīva.

 TASTATŪRAS 
BLOĶĒJUMA INDIKATORS
Ja tas deg, tastatūras 
bloķējums ir aktīvs.

 MAZGĀŠANAS LAIKA DISPLEJS
Parāda cikla ilgumu un atlikušo laiku (h:min). Ja izvēlēta Aizkavētās palaišanas 
funkcija, tas parāda līdz programmas sākšanai atlikušo laiku: „h24”, ja atlikušais 
aizkaves laiks pārsniedz 
10 stundas, un „h:mm”, ja atlikušais aizkaves laiks ir zem 10 stundām.
Ja displejā redzams “Fx Ey” ziņojums, skatiet 8. lappusi nodaļā “Kā rīkoties, ja...”.

AIZKAVES 
INDIKATORS
Ja tas deg, aizkave ir aktīva

PROGRAMM
AS IZVĒLES 
POGA
Nospiediet pogu 
“P” (atkārtoti), 
līdz displejā 
redzams 
izvēlētās 
programmas 
numurs (P1...Px) 
(skatiet 
“Programmu 
tabulu” 
nākamajā 
lappusē).
Pēc 3 sekundēm 
tiek parādīts 
cikla atlikušais 
laiks. POWERCLEAN®

Pateicoties spēcīgām papildu 
strūklām, šī opcija nodrošina 
intensīvāku un spēcīgāku 
mazgāšanu apakšējā statīvā 
(konkrētā zonā).

VAIRĀKZONU 
Ļauj izvēlēties 
mazgāšanas zonas. 
Nospiediet šo pogu 
(atkārtoti), lai 
izvēlētos mazgāšanas 
zonas:

TASTATŪRAS 
BLOĶĒJUMS
Šī opcija ļauj bloķēt 
pogas vadības panelī.
Ja atlasīta šī opcija, 
bērni nevar nejauši 
ieslēgt trauku 
mazgājamo mašīnu, 
nospiežot vadības 
paneļa pogas.
Ja vēlaties aktivizēt šo 
opciju, turiet pogu 
nospiestu 
3 sekundes.
Atkārtojiet to pašu 
darbību, lai atbloķētu 
paneli.

abi statīvi
2 indikatora 
gaismiņas

tikai augšējais 
statīvs 
indikatora 
gaismiņas

tikai apakšējais 
statīvs
indikatora 
gaismiņas

ANTIBAKTERIĀLĀ 
SKALOŠANA
Šī funkcija aktivizē antibakteriālo 
skalošanu mazgāšanas cikla 
beigās, nodrošinot papildu 
baktēriju samazināšanu.
Nospiediet pogu, lai aktivizētu 
vai deaktivizētu šo funkciju.
Šo funkciju var izmantot 
programmās, kas norādītas 
programmu tabulā. 
Trauku mazgājamās mašīnas 
durtiņām ir jābūt aizvērtām visas 
programmas laikā, lai 
nodrošinātu baktēriju 
samazināšanu. Ja durtiņas ir 
atvērtas, indikators sāk mirgot.

Ātro uzziņu ceļvedis

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA
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ļiem un izmantotajām opcijām. Atšķirības līdz 20 minūtēm ir 

ai par EN/Standarta iekraušanas salīdzinājuma testu un citiem 

šinātu vislabākos apstākļus.

Mazgāša
nas 

līdzeklis

Patēriņš Žāvēša
nas

posmsLitri kWh Minūtes 1)

X 7,5–13 0,95–1,45 85–175 Pilns

— 4,0 0,01 14–16 Nav

X 10,5 0,85 105–114 Viegli

X 11,0 0,85 30–50 Nav

X 6,0 0,92 230 Pilns

X 11,0 1,30 80–95 Pilns

X 10,0 1,20 290-299 Viegli

X 11,0 1,75 180–190 Pilns
1) Programmas dati, kas iegūti normālos apstākļos un ar ieslēgtām noklusētajām opcijām. Dati var atšķirties atkarībā no vides apstāk
iespējamas ar sensora programmām ierīces automātiskās kalibrēšanas sistēmas rezultātā.

2) Atsauces programma enerģijas marķējumam atbilstoši EN 50242 normatīviem. - Piezīme pārbaudes institūtiem: sīkākai informācij
testiem, sazinieties pa šīm adresēm: “contact@whirlpool.com”.
ŪDENS PĀRSTRĀDES SISTĒMA: šīs programmas uzglabā ūdeni īpašā tvertnē.
TVERTNES TĪRĪŠANAS CIKLS (vismaz 45 min.) tiek automātiski palaists ik pēc 30 cikliem vai pēc katras strāvas izslēgšanas, lai nodro

Enerģijas patēriņš: Ieslēgtā režīmā: 1,08 W / izslēgtā režīmā: 0,40 W.

Programmu tabula

Programmas Pieejamās
izvēlnes Ievietošanas norādījumi

P1 6th Sense®

PowerClean® 
40–70 °C

Aizkave
Vairākzonu 

funkcija
PowerClean®

Antibakteriālā 
skalošana

Izmantojiet vidēji netīriem traukiem ar piekaltušu 
ēdienu. Nosaka trauku netīrības līmeni un atbilstoši 
pielāgo programmu. Kad sensors nosaka netīrības 
līmeni, displejā tiek parādīta animācija un atjaunināts 
cikla ilgums. PowerClean® opcija šai programmai tiek 
aktivizēta automātiski. Lai to deaktivizētu, vadības panelī 
nospiediet pogu PowerClean®.

P2 Priekšmazgāšana auksts
Aizkave

Vairākzonu 
funkcija

Fajansa trauki vēlākai mazgāšanai.

P3 Trausli 40°C
Aizkave

Vairākzonu 
funkcija

Viegli netīri fajansa trauki, piemēram, glāzes un krūzītes.

P4 Ātrais 45 °C
Aizkave

Vairākzonu 
funkcija

Nedaudz netīri fajansa trauki bez piekaltuša ēdiena.

P5 Eko 2) 50 °C

Aizkave
Vairākzonu 

funkcija
PowerClean®

Antibakteriālā 
skalošana

Vidēji netīri fajansa trauki. 
Standarta un visefektīvākā programma attiecībā uz 
enerģijas un ūdens patēriņu.

P6 Ikdienas 60 °C
Aizkave

Vairākzonu 
funkcija

Antibakteriālā 
skalošana

Vidēji netīri fajansa trauki.

P7 Kluss 50 °C
Aizkave

Vairākzonu 
funkcija

Vidēji netīri fajansa trauki, viegli un klusi, pateicoties 
zemam izsmidzināšanas spiedienam (39 dBA).

P8 Tvaiks

Aizkave
Vairākzonu 

funkcija
PowerClean®

Antibakteriālā 
skalošana

Programma ar tvaika darbību, kas paredzēta ļoti netīriem 
fajansa traukiem, katliem un pannām. Iemērkšana vai 
iepriekšēja apstrāde ar rokām vairs nav nepieciešama.

Ātro uzziņu ceļvedis
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Pirmā lietošanas reize

5    7 86

1
4

10
9

23

1- sāls tvertne
2 - skalošanas līdzekļa dozators
3 - mazgāšanas līdzekļa dozators
4- plaukstu sistēma
5, 6, 7, 8 – panelī pieejamās funkcijas
9 -filtri
10- smidzinātāji

Ūdens cietību vajadzētu iestatīt 
tikai pirms pirmās mazgāšanas 
vai pēc tam, kad ūdens cietība 

mainījusies

1 Vizuālais 
indikators 
(atkarībā 
no modeļa).
Atskrūvējiet 
vāciņu.

Uzpildiet sāls tvertni ar ūdeni tikai 
pirms pirmās mazgāšanas.

(atkarībā no modeļa)
Sāls līmeņa indikators var palikt iedegts 
vairāku mazgāšanas ciklu beigās. Ja ūdens 
cietībai iestatīts 1. līmenis (mīksts), sāls 
nav nepieciešama un sāls indikatora 
lampiņa paliek izslēgta.

Sāls indikators vadības panelī Sāls indikators uz sāls tvertnes vāciņa

Indikatora lampiņa iedegas, kad 
JĀPAPILDINA SĀLS.

zaļš: 
kārtībā.

caurredzams: 
JĀPAPILDINA

Ikdienas pārbaudeSāls tvertnes uzpildīšana — izšķīdiniet kaļķakmens nogulsnes (nav nepieciešams, ja ūdens cietības līmenis ir iestatīts uz “soft 1” (mīksts)!)

Uzskrūvējiet 
vāciņu. Noņemiet 
sāls pārpalikumus 
ap vāciņu. Dažām 
sāls tvertnēm 
līmeņa indikators 
ir iebūvēts vāciņā 
(skatīt tālāk, kā to 
pārbaudīt).

- Nospiediet un vismaz 3 sekundes paturiet nospiestu Programmu pogu un  pogu.
- Displejā ir redzams esošie ūdens cietības iestatījumi.
- Lai iestatījumus palielinātu, nospiediet Programmu pogu. Vērtība pakāpeniski mainās no 1 līdz 7 (kad līmenis sasniedz 

7, nākamo reizi nospiežot palaišanas pogu, tas atgriežas uz 1).
- Pagaidiet 30 sekundes (vadības panelis izslēdzas) vai nospiediet palaišanas/pauzes pogu, lai saglabātu iestatījumu.

1. Pavaicājiet savam ūdens apgādes uzņēmumam, kāda ir ūdens cietība... 2. ...šo vērtību 
ievadiet savā 
trauku mazgājamā 
mašīnā Nepieciešama sāls

Vācijā pieņemtās 
pakāpes °dH

Francijā 
pieņemtās 
pakāpes°fH

Anglijā 
pieņemtās 

pakāpes °eH

Ūdens cietības 
līmenis

Ievadītā vērtība ir 
redzama 
displejā

0 – 5 0 – 9 0 – 6,3 Mīksts 1 Nav

6 – 10 10 – 18 7 – 12,6 Vidējs 2

IR

11 – 15 19 – 27 13,3 – 18,9 Vidējs 3

16 – 21 28 – 37 19,6 – 25,9 Vidēji ciets 4

22 – 28 38 – 50 26,6 – 35 Ciets 5

29 – 35 51 – 63 35,7 – 44,1 Ļoti ciets 6

36 – 50 64 – 90 44,8 – 62,4 Īpaši ciets 7

Pievienojiet sāli (nekad nepievienojiet 
mazgāšanas līdzekli!) min. 0,8 kg/maks. 1 kg

Ūdens cietības līmenis 
rūpnīcā iestatīts uz mēreni 
cietu (4. līmenis).

Mazgāšanas līdzekļi

Izmantojot pulverveida vai 
gēla mazgāšanas līdzekli, 
jāpievieno reģenerācijas sāls 
un jāiestata ūdens cietības 
līmenis, kā norādīts tabulā pa 
labi.

Reģenerācijas sāls 
jāpievieno, pat izmantojot 
tabletes, kas ietver sāls 
funkcionalitāti.

Pēc reģenerācijas sāls pievienošanas nekavējoties ieslēdziet mazgāšanas programmu (nepietiek tikai ar priekšmazgāšanas programmu).
Atlikušais sāls šķīdums vai sāls graudi var izraisīt dziļu koroziju, neatgriezeniski sabojājot nerūsējošā tērauda daļas.
Ja šādi apstākļi ir izraisījuši kļūmes, garantija nav piemērojama.

Kā iestatīt ūdens cietību, lai vienmēr nodrošinātu labākos tīrīšanas rezultātus

Pirms ierīci izmantojat pirmo reizi, darbiniet to tukšu, pievienojot mazgāšanas līdzekli.
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Ikdienas pārbaude

3
Ikdienas izmantošanaMazgāšanas līdzekļa pievienošana – lietojiet tikai trauku mašīnām paredzētos līdzekļus atbilstoši ražotāja ieteikumiem

Ja nepieciešams, atveriet A
vāku (nospiediet paredzēto pogu).

Mazgāšanas līdzekļa 
dozatoru piepildiet 
vienīgi pirms 
mazgāšanas 
programmas 
ieslēgšanas.

Aizveriet vāku, 
nospiežot attiecīgos izvirzījumus.

Ja 
nepieciešam
s, atveriet 
B vāku 
(nospiediet 
paredzēto 
pogu).

Pievienojiet 
skalošanas 
līdzekli līdz 
maksimālajai 
atzīmei 
(~150 ml)

Skalošanas līdzekļa deva ir 
jāpielāgo izmantotajam 
mazgāšanas līdzeklim. Jo zemāks 
iestatījums, jo mazāks dozētā 
skalošanas līdzekļa daudzums 
(rūpnīcas iestatījums: 4. pozīcija). 
Lai atvērtu B vāku, nospiediet 
pogu. Ar monētu vai tamlīdzīgu 
priekšmetu pagrieziet bultiņu uz 
nepieciešamo iestatījumu. Pēc 
skalošanas līdzekļa iestatījuma 
pielāgošanas atkal aizveriet vāku.

Vizuālais 
indikators2

Apskatiet skalošanas līdzekļa indikatoru, 
lai pārbaudītu līmeni dozatorā.

(atkarībā no modeļa)
Skalošanas līdzekļa indikators vadības panelī Skalošanas līdzekļa indikators uz dozatora

Indikatora lampiņa iedegas, kad 
JĀPAPILDINA SKALOŠANAS LĪDZEKLIS.

tumšs: kārtībā. caurredzams: JĀPAPILDINA

Lietojiet vienīgi tādus trauku mazgājamajām mašīnām paredzētos skalošanas līdzekļus, kas paredzēti lietošanai mājas apstākļos. Nekavējoties noslaukiet nejauši izšļakstījušos 
skalošanas līdzekli. Tādējādi tiek novērsta liekā pārklājuma veidošanās, kas var izraisīt ierīces disfunkciju.

Ja rodas svītras: samaziniet dozu, pagriežot slēdzi uz zemāku iestatījumu (1-3). Ja fajansa trauki nav pilnīgi sausi: palieliniet devu, pagriežot skalu uz augstāku rādījumu (5–6). 
Plastmasas trauki sliktāk žūst, un augstāks mazgāšanas līdzekļa iestatījums neuzlabo situāciju.

Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli var būt efektīvi tikai garākām programmām. Īsāku programmu gadījumā mazgāšanas līdzekļa pārpalikumi var radīt 
problēmas (ja nepieciešams, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli). Mazgāšanas līdzekļi ar pievienotu skalošanas līdzekli mēdz veidot liekus pārklājumus.

Katram ciklam izmantojiet tikai vienu 
tableti, kas ievietota tikai mazgāšanas 
līdzekļa dozatorā.

Daži tablešu veidi īso ciklu laikā (Fragile, 
Rapid, Handwash) var neizšķīst pilnībā. 
novietojot tableti uz caurules 
apakšdaļas, var tikt veicināta izšķīšana 
un mazgāšana.

Ievietojiet līdzekli: tableti/pulveri/želeju — ievietojiet lielajā nodalījumā. 
Lūdzu, apskatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumus 

uz līdzekļa iesaiņojuma.

Skalošanas līdzekļa pievienošana (nav nepieciešams, ja izmantojat tabletes). Kā noregulēt skalošanas līdzekļa devas regulatoru
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Kā traukus ievietot statīvos
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CLICK!

Rotate the flap
clockwise and
hook on rack

A - OPEN  TO OPEN A:A - CLOSED

A
A B

D – AIZVĒRTS D – ATVĒRTS

A — pielāgojamie atloki (2 vai 4): horizontālā 
stāvoklī krūzītēm / gariem piederumiem / 
glāzēm uz kājiņas.

Kā noregulēt augšējā statīva augstumu (ja pieejams) — lai apakšējā 
statīvā būtu vairāk vietas, augšējo statīvu varat pacelt uz augšu.
– Izņemiet abus sānu rokturus (C) (tiem jābūt vienā līmenī) un 

paceliet vai nolaidiet augšējo statīvu.

Kā izņemt augšējo statīvu (ja pieejams) — lai lielus priekšmetus saliktu 
apakšējā statīvā, varat izņemt augšējo statīvu. 
- Atveriet abus aizturus (D), lai noņemtu statīvu. Kad augšējais statīvs 

atrodas savā vietā, aizturiem jābūt aizvērtiem.

C

A — AIZVĒRTS A — ATVĒRTS
A — LAI 

ATVĒRTU

Pagrieziet 
atloku 

pulksteņrādītāj
a virzienā un 
uzāķējiet uz 

statīva.

B — piederumu grozs: var novietot augšējā statīvā, ja 
izvēlēta Pusslodzes/Vairākzonu opcija.
Režģis (F) ir jānoņem.

AUGŠĒJAIS STATĪVS - atkarībā no modeļa
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Kā traukus ievietot statīvos

4

Sakārtojiet traukus tā, lai ūdens neuzkrātos izliekumos, un pārliecinieties, ka smidzināšanas sviras griežas brīvi. Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku 
mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citus traukus. Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu koka, alumīnija, alvas, sudraba piederumu vai 
dekorētu (neglazētu) trauku mazgāšanai. Trauki (piemēram, šķīvji, bļodas, katli) grozos jāsaliek pareizi, lai ūdens varētu notecēt uz leju!

PowerClean® 
izmanto īpašas 
ūdens strūklas 

iedobuma 
aizmugurē, lai 

intensīvāk 
mazgātu ļoti 

netīrus 
traukus.

G

Kā izmantot PowerClean®

1. Pielāgojiet PowerClean® zonu (G), noliecot 
uz leju aizmugurējos šķīvju turētājus, lai ievietotu 
katlus.

2. Vertikāli sasvērtus katlus un kastroļus ievietojiet 
PowerClean® zonā. Katli ir jāsasver spēcīgo 
ūdens strūklu virzienā.

F

E

H

G

CLICK!

E - piederumu grozs
F — režģis: palīdz noturēt piederumus atsevišķi, lai nodrošinātu labākus mazgāšanas rezultātus.
G — vertikālās plāksnes turētāji: tos var nolocīt uz leju, lai ievietotu katlus.
H – sānu stiprinājums ar nolokāmiem atlokiem 

(ja pieejams):
plauktus var izmantot garu instrumentu vai 
krūzīšu saturēšanai.

VAR NOŅEMT SĀNU ATBALSTU:
pavelciet stiprinājumu uz groza priekšpusi un 
paceliet, lai to noņemtu.

AUGŠĒJAIS STATĪVS - atkarībā no modeļa

5
Ierīces ieslēgšana. Nospiediet jebkuru pogu, lai ieslēgtu vadības paneli un sāktu programmēšanu.
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Apkope un uzturēšana

s apstākļiem (piemēram, temperatūras un spiediena).
65). Tas palīdzēs uzturēt ierīci tīru, darba kārtībā un novērst smakas.

tu esošo programmu:
kundēm nospiediet pogu, lai atceltu palaisto programmu.
aists ūdens (ne ilgāk kā 1 minūti), pēc tam ierīce izslēdzas).
i ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu.
ies jaunu programmu.
diet palaišanas/pauzes  pogu.

Uzskrūvējiet mikrofiltru, ŅEMOT VĒRĀ ATZĪMI!

Ievietot

jiet 
zināšanas 
las zem 
 ūdens 
ieciešams, 

tojiet zobu 
mos)...

Ievietojiet un stingri pieskrūvējiet augšējās un 
apakšējās sviras.
7

Ierīces izslēgšana. Viss kārtībā...

Mazgāšanas cikls

Programmas izvēle

6

8
Apkope un uzturēšana

Mazās kļūmes novērsiet pats...

Programmu pārskats
Maksimālais iespējamo programmu skaits parādīts sadaļā “Shēma”. Jūsu ierīces atbilstošās programmas var atrast panelī (1. lappuse).

Izvēlieties programmu atbilstoši pievienotajai programmu tabulai (2. lappuse). Programmas ilgums ir atkarīgs no ārējiem vide
Higiēnas apsvērumu dēļ ieteicams vismaz reizi mēnesī izmantot programmas ciklu ar augstāku temperatūru (piem., intensīvo 

Pēc programmas pabeigšanas ierīce automātiski pāriet gaidstāves režīmā. Visi indikatori izslēdzas. 
Atverot durtiņas, rīkojieties uzmanīgi: uzmanieties no karstā tvaika. 
Iztukšojiet ierīci, sākot no apakšējā statīva, lai atlikušie pilieni vai ūdens nenonāktu uz apakšā ievietotajiem traukiem.

Trauku mazgājamās mašīnas durtiņām ir jābūt aizvērtām, bet ūdens krānam – atvērtam.
Lai īslaicīgi apturētu programmu (piemēram, ja vēlaties ievietot 
kādu priekšmetu):
- Nospiediet palaišanas/pauzes pogu vai uzmanīgi atveriet durtiņas 

(programma tiek apturēta) un ievietojiet priekšmetu(-s)
 (uzmanieties no KARSTĀ tvaika!).

- Aizveriet durtiņas un vēlreiz nospiediet palaišanas/pauzes  pogu, lai 
restartētu ciklu (programma atsāk ciklu no vietas, kurā tā tika 
pārtraukta).

Lai atceltu ieslēgto programmu:
- Uz 3 sekundēm nospiediet pogu .
- (tiek izlaists ūdens (ne ilgāk kā 1 minūti), 

pēc tam ierīce izslēdzas).

Lai mainī
- Uz 3 se
- (tiek izl
- Lai ierīc
- Izvēliet
- Nospie

9
Filtrs
Pārbaudiet un 
notīriet, ja 
nepieciešams

Atskrūvējiet 
mikrofiltru (1), 
noņemiet to (2) 
un noņemiet 
smalko sietu (3)...

Noskalojiet tekošā 
ūdenī...

10
Atskrūvējiet 
un noņemiet 
apakšējo sviru...

Smidzināša
nas sviras 
Notīriet
nosprostoju
mus/
nogulsnes.

Izskalo
izsmid
spraus
tekoša
(ja nep
izman
bakstā

Atskrūvējiet 
un noņemiet 
augšējo sviru...
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Kā rīkoties, ja...

i pārbaudītu un novērstu problēmu.

Risinājumi...

ciju skatiet 3. lappusē).
ulu 3. lappusē).

li (papildinformāciju skatiet 4. lappusē).

ājsaimniecības shēmas drošinātāju.

mašīnas durvis ir aizvērtas.

tās palaišanas funkcija” (ja tā ir pieejama). Ja ir, ierīce ieslēgsies tikai pēc 
s, ATIESTATIET ierīci, nospiežot ATCELŠANAS pogu, vai nekavējoties 

pogu.

 ir jābūt pilnīgi atvērtam (minimālais apjoms: 0,5 litri minūtē).

 saliekta, un attiecīgais ieejas filtrs ūdens krāna savienotājā nedrīkst būt 

as.

s un krūzes) statīvā jāsakārto ar ieliekumu uz leju.

dītai (augstā uzstādījuma ierīcēm atstājiet vismaz 
alas); skatiet montāžas norādījumus.

 vai pagaidiet, līdz putas pazūd.

usies.

a aizvēršanas disks.

pošanas dienestu (nosauciet kļūdas ziņojumu). Aizveriet ūdens krānu.

mu kļūmi var novērst šādi.
Ja rodas kļūme, pirms sazināties ar pēcpārdošanas servisu, veiciet turpmāk minētās pārbaudes, la
Veicot šīs darbības un ātri atjaunot normālu ierīces darbību, var novērst lielāko daļu kļūmju.

Ierīce... Iespējamie cēloņi...

deg sāls indikators - Tukša sāls tvertne. (Pēc uzpildīšanas sāls līmeņa 
indikators var palikt iedegts vairāku mazgāšanas ciklu 
beigās.)

- Uzpildiet tvertnē sāli (papildinformā
- Pielāgojiet ūdens cietību (skatiet tab

deg skalošanas līdzekļa indikators - Tukšs skalošanas līdzekļa dozators. - Uzpildiet dozatorā skalošanas līdzek

...nedarbojas/neieslēdzas - Ierīcei ir jābūt ieslēgtai. - Ja nav strāvas padeves, pārbaudiet m

- Nevar aizvērt trauku mazgājamās mašīnas durvis. - Pārbaudiet, vai trauku mazgājamās 

- Ieslēgta „Aizkavētās palaišanas” funkcija.
- Pārbaudiet, vai nav izvēlēta „Aizkavē

iestatītā laika beigām. Ja nepieciešam
sāciet ciklu, nospiežot PALAIŠANAS 

...rāda „F6 E7” vai 
„H2O” + ūdens krāna indikators

- Aizvērts ūdens krāns. - Ūdens krānam ir jābūt atvērtam.

- Pārāk zems ūdens spiediens. - Ūdens krānam ūdens ieplūdes laikā

- Saliekta ūdens ieplūdes šļūtene vai aizsērējuši ieplūdes 
filtri.

- Ūdens ieplūdes šļūtene nedrīkst būt
netīrs vai aizsērējis.

...rāda „F6 E3”/mazgāšanas programma 
pārtrauca darboties pārāk ātri (trauki ir netīri 
un slapji)

- Netīri vai nosprostoti filtri vai izsmidzināšanas sviras. - Iztīriet filtrus un izsmidzināšanas svir

- Pārāk maz ūdens trauku mazgājamās mašīnas ūdens 
sistēmā. - Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļoda

- Nepareizi uzstādīta drenāžas caurule. - Drenāžas caurulei jābūt pareizi uzstā
200-400 mm no ierīces apakšējās m

- Augsts putu līmenis iekšpusē. - Atkārtojiet bez mazgāšanas līdzekļa

...rāda „F8 E1” - Netīri filtri. - Iztīriet filtrus.

- Sapinusies drenāžas caurule. - Drenāžas caurule nedrīkst būt sapin

- Aizvērts sifona šļūtenes savienojums. - Jānoņem sifona šļūtenes savienojum

...displejā rāda kļūmes ziņojumu „Fx Ey” - Ierīcei ir tehnisks defekts. - Piezvaniet uz rūpnīcas klientu apkal

Pēc iepriekš minēto darbību veikšanas atiestatiet kļūdas ziņojumu. Vairumā gadīju
ATIESTATĪŠANA: Uz 3 sekundēm nospiediet pogu .

Aizveriet durvis.
Ūdens tiek automātiski izlaists 1 minūtes laikā.
Tagad ierīce ir gatava restartēšanai.
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Kā rīkoties, ja...

Risinājumi...
vstarpēji nesaskartos. Ieliekti priekšmeti (piemēram, bļodas 

 ieliekumu uz leju.

airāk mazgāšanas līdzekļa, ievērojot ražotāja norādījumus 
 vienmēr glabājiet sausā vietā un ne pārāk ilgi.

 izvēlieties mazgāšanas programmu ar augstāku 
u tabulu sadaļā „Shēma”, 2. lappusē).

zonu” opcija (ja pieejama), ievietojiet traukus tikai augšējā 
ā, lai palielinātu mazgāšanas jaudu un tādējādi panāktu 
tus.

t būt aizsērējušas, filtri nedrīkst būt netīri, un tiem jābūt 
aļu „Apkope un tīrīšana” 7.lappusē).

as brīvi, un tās nedrīkst ķerties aiz traukiem vai piederumiem.

ets, jāpievieno vairāk reģenerācijas sāls (skatiet nodaļu „Kā 
sē).

āciņu.

bības mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas 

 ja cikla beigās tie joprojām ir mitri, noslaukiet tos.

traukiem un trauku mazgājamās mašīnas malās ir ūdens 

s trauku izņemšanas.

mos neuzkrātos ūdens.

devu (skatiet nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana” 

 paredzēta mazliet netīru trauku ātrai mazgāšanai. Ja to 
u pilnai porcijai, trauki, iespējams, nebūs pilnīgi sausi. Šādā 
 ilguma programmu. Lai iegūtu pēc iespējas labākus 
eigām atveriet durvis, pagaidiet 15 minūtes un tikai pēc tam 
 mašīnu.
Fajansa trauki un galda piederumi... Iespējamie cēloņi...
...nav pilnīgi tīri/ar ēdiena atliekām - Pārāk maz vietas starp traukiem (nepareizs izliekto 

priekšmetu izkārtojums statīvā).
- Sakārtojiet traukus tā, lai tie sa

un krūzes) statīvā jāsakārto ar

- Pārāk maz mazgāšanas līdzekļa; mazgāšanas 
līdzeklis ir pārāk vecs vai nav pareizi uzglabāts.

- Ja nepieciešams, izmantojiet v
par devu. Mazgāšanas līdzekli

- Temperatūra nav pietiekami augsta ļoti 
netīriem traukiem.

- Ļoti netīriem fajansa traukiem
temperatūru (skatīt programm

- Trauku ievietošana trauku mazgājamajā 
mašīnā, vienlaicīgi izmantojot gan apakšējo, 
gan augšējo statīvu ar „Pusslodzes/Vairākzonu” 
opciju.

- Ja izvēlēta „Pusslodzes/Vairāk
statīvā vai tikai apakšējā statīv
optimālus mazgāšanas rezultā

- Aizsērējušas smidzināšanas sviras, netīri vai 
nepareizi uzstādīti filtri.

- Izsmidzināšanas sviras nedrīks
pareizi uzstādītiem (skatīt nod

- Izsmidzināšanas strēles ir iestrēgušas, jo tām 
traucē trauki vai piederumi. - Izsmidzināšanas strēlēm ir jāgriež

...ir nogulsnes: reģenerācijas sāls 
atlikumi

- Pārāk ciets ūdens. - Teritorijās, kurās ūdens ir ļoti ci
iestatīt ūdens cietību” 3. lappu

- Atvērts sāls tvertnes vāciņš. - Pareizi aizveriet sāls tvertnes v

- Nepietiek skalošanas līdzekļa. - Ja izmantojat kombinētās dar
līdzekļa daudzumu.

...nav sausi - Plastmasas trauki slikti nožūst. - Sintētiskie materiāli žūst slikti;

- Tīrie trauki ilgu laiku paliek trauku 
mazgājamajā mašīnā pēc cikla beigām 
(piemēram, izmantojot „Aizkavētās palaišanas” 
funkciju).

- Šādā situācijā ir normāli, ja uz 
pilieni. 
Atverie durvis 5 minūtes pirm

- Statīvā ir nepareizi sakārtoti izliektie priekšmeti. - Sakārtojiet traukus tā, lai dobu

- Nepareiza skalošanas līdzekļa deva. - Palieliniet skalošanas līdzekļa 
4. lappusē).

- Izvēlēta programma „Ātrais”. - Ātrā programma 40 °C/45 °C ir
izmanto vidēji/ļoti netīru trauk
gadījumā izvēlieties standarta
rezultātus, pēc programmas b
iztukšojiet trauku mazgājamo
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Kā rīkoties, ja...

Risinājumi...
aisīt, piemēram, tomātu mērce. Ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas 
ielākas devas, lai uzlabotu balināšanu. Vajadzētu izmantot programmas 
ru.

 mazgājamajā mašīnā piemērotus fajansa un citu materiālu traukus.

rtos. Nelieciet stikla traukus kopā. Izmantojiet stiklam piemērotu 

uku mazgājamajā mašīnā.

k iesakām:
zēšanas sistēmas vadību.
eicamo mazgāšanas līdzekļa devu.
s darbības tabletēm skatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumos.

tu balināšanu, mazgāšanas līdzekļa dozatorā kopā ar mazgāšanas 
odas.

raisīt rūsas plankumu rašanos pat uz nerūsošā tērauda piederumiem. Ja 
os, vienmēr izmantojiet priekšmazgāšanas programmu.

šanas līdzekļa devu (skatiet nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana” 

mazgāšanas līdzekli, mēģiniet palielināt skalošanas līdzekļa daudzumu.

as līdzekļa devu (skatiet nodaļu „Skalošanas līdzekļa pievienošana” 

mazgāšanas līdzekli, kas satur skalošanas līdzekli, nepievienojiet papildu 

āšanas/skalošanas līdzekļa daudzumu, jo pārmērīgs daudzums var radīt 

ens krānu. Sazinieties ar pēcpārdošanas servisu 

minālu plāksnītes) durvju iekšpusē 
Fajansa trauki un galda piederumi... Iespējamie cēloņi...
...plastmasas daļas ir mainījušas krāsu - Tomātu/burkānu sula. - Plastmasas daļu krāsas maiņu var izr

līdzekli, jo to var izmantot nedaudz l
ar augstāku mazgāšanas temperatū

...nespodras glāzes u.c. - Trauki, kas nav piemēroti mazgāšanai trauku 
mazgājamajā mašīnā (porcelāns). - Izmantojiet tikai mazgāšanai trauku

...noņemamas nogulsnes uz glāzēm - Glāzēm nepiemērotu programmu izmantošana. - Trauki jāsaliek kopā tā, lai tie nesaska
programmu.

...glāzes nemirdz - Mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā nepiemērotas 
glāzes (porcelāns). - Dažu veidu glāzes nevar mazgāt tra

...paliekošas nogulsnes uz glāzēm - Varavīksnes efekts. - Šī parādība ir nenovēršama. Turpmā
- Nomainiet mīkstinātāja do
- Uzmanieties – ievērojiet iet
- Informāciju par kombinētā

...pēc mazgāšanas trauku mazgājamajā 
mašīnā tējas krūzes ir tumšas un netīrumi 
nepazūd

- Melnajā tējā ir tējas kofeīns.
- Lai tējas plankumu gadījumā uzlabo

līdzekli iepildiet tējkaroti dzeramās s

...rūsas plankumi - Netiek izmantota priekšmazgāšanas programma. - Sāļas vai skābas ēdiena atliekas var iz
trauki jāmazgā vēlāk, lai no tā izvairīt

...citi plankumi - Pārāk maza skalošanas līdzekļa deva. - Plankumu gadījumā palieliniet skalo
4. lappusē ).

- Ja izmantojat kombinētās darbības 

...svītras - Pārāk liela skalošanas līdzekļa deva. - Svītru gadījumā samaziniet skalošan
4. lappusē).

- Ja izmantojat kombinētās darbības 
skalošanas līdzekli.

...pārklājums - Nepiemērota mazgāšanas/skalošanas līdzekļa deva. - Izmantojiet tikai nepieciešamo mazg
liekus pārklājumus.

Ja pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas kļūme saglabājas, atvienojiet elektrotīkla spraudni un aizgrieziet ūd
(skatiet garantijas grāmatiņu).
Pirms sazināties ar pēcpārdošanas servisu, atzīmējiet šādas lietas:

– kļūmes apraksts;
– ierīces veids un modelis;
– servisa kods (skaitlis, kas norādīts uz pielīmētās no
 labajā pusē:
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as pasākumi un vispārīgi ieteikumi
u novēršanas procedūru veikšanas atvienojiet strāvas 
s krānu; tāpat rīkojieties arī tad, ja radusies kļūdaina 

ācijas ir jāveic tikai kvalificētam tehniskajam speciālistam.

pējama sasalšana, tā pilnībā jāiztukšo. Aizgrieziet 
des un izplūdes šļūtenes un izlaidiet visu ūdeni. 
trastos vismaz 1 kg izšķīdinātas reģenerācijas sāls, kas 
z -20°C. Atsākot programmu, var tikt parādīts kļūdas 

emperatūrā, kas ir vismaz 5 °C silta, ne mazāk kā 

na iedarbiniet ierīci (skatiet nodaļu „Ko darīt, ja...”).

ti pārstrādājami materiāli. Ja izlemjat atbrīvoties no 
s, tā jāutilizē atbilstoši vietējiem atkritumu 

 Padariet to nelietojamu, nogriežot strāvas vadu. Lai 
 apdraudējuma situācijas (piemēram, nosmakšanas 
zeni, lai tās vairs nevarētu aizvērt.
i Eiropas direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un 
miem (WEEE). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, 
 vides un veselības apdraudējumu. Ja šāda veida ierīce 
 sadzīves atkritumi, tas var kaitēt apkārtējai videi. 

 ierīces vai ietverts ierīcei pievienotajā dokumentācijā, 
 nedrīkst likvidēt kā mājsaimniecības atkritumus, bet 
ktrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā. 
 ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem par 
ūtu papildinformāciju par šīs ierīces apstrādi, 
inieties ar kompetentu vietējo varas iestādi, sadzīves 
stu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

a un tiek pārdota atbilstoši EK direktīvās noteiktajām 
95/EK, 89/336/EK, 93/68/EK un 2002/95/EK (RoHS 

tas iestatījumi.
Piesardzīb
1. Iepakojums
Iepakojuma materiāli ir 100% pārstrādājami un marķēti ar otrreizējās pārstrādes 
simbolu .
2. Izsaiņošana un satura pārbaude
Pēc izsaiņošanas pārbaudiet, vai trauku mazgājamā mašīna nav bojāta un vai 
durtiņas aizveras pareizi. Ja radušās šaubas, sazinieties ar kvalificētu tehniķi vai 
vietējo mazumtirgotāju. 
3. Pirms trauku mazgājamās mašīnas pirmās lietošanas
- Ierīce paredzēta izmantošanai vismaz 5 °C temperatūrā.
- Ražotājs ir veicis trauku mazgājamās mašīnas pārbaudi, lai nodrošinātu tās pareizu 

darbību. Pēc šādas pārbaudes var palikt nelielas ūdens lāses/plankumi, kas pazūd pēc 
pirmās mazgāšanas.

4. Enerģijas un ūdens taupīšana
- Neskalojiet fajansa traukus zem tekoša ūdens.
- Pirms trauku mazgājamās mašīnas palaišanas vienmēr uzpildiet to pilnībā vai 

izvēlieties „Pusslodzes/Multizonu opciju” (ja pieejama).
- Ja ir pieejami ekoloģiskie enerģijas avoti, piemēram, saules vadības apsilde, 

siltuma sūkņi vai centralizētās apkures sistēmas, ierīci var pieslēgt karstā ūdens 
padevei pie temperatūras, kas nepārsniedz 60° C. Pārliecinieties, vai ūdens 
ieplūdes šļūtene ir atbilstoša („70°C Max” vai „90°C Max”).

5. Bērnu drošība
- Iesaiņojuma materiālus uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. 
- Bērniem kategoriski aizliegts spēlēties ar trauku mazgājamo mašīnu. 
- Mazgāšanas līdzekli, skalošanas līdzekli un sāli glabājiet bērniem nepieejamā 

vietā.
6. Drošības brīdinājumi
- Ierīci nav paredzēts izmantot bērniem un personām ar fiziskiem vai garīgiem 

traucējumiem, ja vien tos neuzrauga atbildīgs pieaugušais, garantējot ierīces 
drošu izmantošanu. 

- Nelietojiet ierīci ārpus telpām. 
- Trauku mazgājamās mašīnas tiešā tuvumā neglabājiet ugunsnedrošus 

materiālus. 
- Trauku mazgājamajā mašīnā esošais ūdens nav dzerams. 
- Trauku mazgājamās mašīnas iekšpusē aizliegts izmantot šķīdinātājus: 

sprādziena risks! 
- Uzmanieties, ja durtiņas ir atvērtas: paklupšanas risks! 
- Vaļējas trauku mazgājamās mašīnas durtiņas var noturēt tikai piekrauta, uz āru 

izvilkta statīva svaru. Nenovietojiet uz atvērtām durvīm priekšmetus, kā arī 
nesēdiet un nestāviet uz tām.

- Asi priekšmeti, kas var izraisīt traumas (piemēram, naži), jāievieto piederumu 
grozā ar aso galu uz leju. Piederumi ar gariem rokturiem horizontāli jāizvieto 
augšējā statīvā tā, lai asais gals būtu vērsts projām no ierīces priekšpuses.

- Pirms apkopes vai problēm
padevi un aizgrieziet ūden
nostrāde.

- Remonti un tehniskās modifik
7. Salizturība
Ja ierīce atrodas vietā, kur ies
ūdens krānu, noņemiet ieplū
Nodrošiniet, lai sāls tvertnē a
pasargā ierīci temperatūrā līd
ziņojums (skatiet 8. lappusi).
„F6 E2” — ierīcei ir jāpaliek t
24 stundas. 
Pēc kļūdu noteikšanas, no jau
8. Utilizācija
- Ierīces ražošanā ir izmanto

trauku mazgājamās mašīna
likvidēšanas noteikumiem.
novērstu iespējamās bērnu
risku), salauziet durvju slēd

- Šī ierīce ir marķēta atbilstoš
elektronisko iekārtu atkritu
jūs varat novērst iespējamo
tiek neatbilstoši likvidēta kā

Simbols , kas redzams uz
norāda, ka šo izstrādājumu
tas ir jānogādā tuvākajā ele
Utilizācijai jānotiek saskaņā
atkritumu utilizāciju. Lai ieg
atkopšanu un pārstrādi, saz
atkritumu savākšanas diene

EK atbilstības deklarācija
Šī ierīce ir izstrādāta, izveidot
drošības prasībām:  2006/
direktīva). 

Ievietošanas apjoms: 13 vie

Garantija nav piemērojama, ja kļūmi izraisījusi nepareiza ierīces lietošana.

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas.


