
 
 
 
 
1. Ūdens savienojums 
- Savienošanu ar galveno ūdens padevi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis atbilstoši ražotāja 

norādījumiem un vietējiem piemērojamajiem drošības normatīviem. 
- Jāievēro visi vietējās ūdens pārvaldes normatīvi. Ūdens padeves spiediens: 0,03-1,0 MPa. 
- Lai novērstu ūdens noplūdi, ieplūdes caurule ir stingri jāpiestiprina pie ūdens krāna. 
- Ieplūstošā ūdens temperatūra ir atkarīga no uzstādītā modeļa. Ieplūdes caurules marķējums:  

„25 °C Max”: līdz 25 °C. Citiem modeļiem: līdz 60 °C. 
- Atkarībā no ierīces modeļa ieplūdes caurules elektromagnētisko vārstu aktivizē elektrotīkla spriegums 

(skatiet ** montāžas norādījumus). 
- Pārliecinieties, ka ieplūdes un izplūdes caurules ir bez cilpām un nav saspiestas. 
- Piestipriniet izplūdes cauruli sifonam, izmantojot skavu, lai ierīces darbības laikā tā nenokristu. 
- Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka ūdens var brīvi izplūst (noņemiet sifona aizbāzni, ja nepieciešams). 
- Neizmantojiet vecas vai bojātas caurules. Izmantojiet tikai komplektācijā esošās caurules vai jaunas 

caurules, kuras var iegūt pēcpārdošanas dienestā. 
- Ja caurules nav pietiekami garas, sazinieties ar vietējo pārdevēju. 
- Negrieziet caurules un, ja ierīce ir aprīkota ar ūdens apturēšanas sistēmu, nemērciet ūdenī 

plastmasas apvalku, kurā atrodas ieplūdes caurule. 
- Pirms lietojat ierīci pirmo reizi, pārbaudiet, vai ūdens ieplūdes un izplūdes caurulei nav noplūdes. 
 
2. Elektrības savienojums 
- Jāievēro visi vietējās elektrības pārvaldes normatīvi. 
- Sprieguma informācija ir redzama tehnisko datu plāksnē, kas piestiprināta durvju iekšpusē, labajā 

pusē. 
- Saskaņā ar likumdošanu ierīce ir jāiezemē. 
- Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai saliktos adapterus. 
- Ja elektrības vads ir bojāts, nomainiet to ar tāda paša veida vadu. Elektrības vadu drīkst nomainīt tikai 

kvalificēts elektriķis. 
- Pēc ierīces uzstādīšanas elektrotīkla kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai, lai ierīci jebkurā laikā 

varētu atvienot, ja nepieciešams.  
 
Austrijā: 
Ja ierīces tīklā ir uzstādīts strāvas noplūdes slēdzis, tam ir jābūt jutīgam pret strāvas impulsiem. 
 
3. Montāžas norādījumi 
- Montāžas laikā ierīcei ir jābūt atvienotai no elektrotīkla. 
- Elektriskam skrūvgriezim ir jābūt iestatītam uz mazu griezes momentu. 
- Uzmanību: ierīces transportēšanas un montāžas laikā vienmēr valkājiet cimdus, lai pasargātu 

pirkstus / rokas no asām malām un stūriem. 
- Uzmanieties ar nelīdzenām uzstādīšanas virsmām: regulējiet kājiņu augstumu. 
- Trauku mazgājamajām mašīnām ar dekoratīvo paneli uzstādiet dekoratīvo paneli pirms apaļā cokola.  
- Ja dekoratīvais panelis neietilpst komplektācijā, tas ir pieejams pēcpārdošanas dienestā. 
- Apaļā cokola noņemšana (skatīt 34. lpp.), uzstādīšana (skatīt 35. lpp.). 
 
4. Vispārēji norādījumi 
- Ierīci drīkst lietot tikai mājsaimniecībā un tikai tam paredzētajiem nolūkiem. 
- Nelietojiet trauku mazgājamo mašīnu, kamēr tā nav pilnībā samontēta. 
- Nelietojiet trauku mazgājamo mašīnu, ja tā tikusi bojāta transportēšanas laikā. Sazinieties ar 

pēcpārdošanas dienestu vai vietējo pārdevēju. 
- Pirms veicat jebkādus tīrīšanas vai apkopes darbus, atvienojiet ierīci un aizgrieziet ūdens krānu. 

Tāpat rīkojieties arī darbības traucējumu gadījumā. 
- Nelietojiet abrazīvus līdzekļus vai spirtu uz vadības paneļiem. 
- Visi izmēri šajos uzstādīšanas norādījumos ir izteikti milimetros.  
- Iepakojums var atšķirties atkarībā no trauku mazgājamās mašīnas modeļa. 
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