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E.  Programmu pārslēgs
F.  Poga “Sākt/pauze”
G.  Poga “Temperatūra”
H.  Poga “Izgriešana”       (iekļaujot funkciju 
 “Skalošanas apturēšana”)
I.  Poga “Cikla beigām ”
J.  Poga “Dozēšanas palīgs”
K.  Poga “Netīrības pakāpe”
L. Ekomonitors
M.  Poga “Atiestatīt/ūdens izsūknēšana”
N.  Pogas Bloķēšana drošībai kombinācija
O.  Mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanas norāde

A. “Atvērt lūku” indikators

Šī veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar 
automātiskām aizsardzības funkcijām,  kas jau 
laikus atklāj un nosaka kĮūdas un  atbilstoši reaģē, 
piemēram:

B. Norāde “Apkope” 
C. Norāde “Aizgriezts ūdenskrāns”
D. Norāde “Iztīrīt sūkni”

Programma
Tempe-
rature

Kopšanas
uzlīmes

Maks.
ielāde

kg
Mazgāšanas veids/ piezīmes

- levērojiet apģērbu ražotāja uzlīmēs minētod ieteikumus

Mazgāšanas līdzekļi un piedevas Papildiespējas
Dozē-
šanas
palīgs

Cikla 
beigām 

Izgiriešana
Izgiriešana/
Skalošanas
apturēšana

Maks. 
izgriešanas

ātrums
apgr./min.

Priekš
mazgā-

šana

Gavelnā
mazgā-

šana

Mīksti-
nātājs

Krāsas
15°

Intensīvā
skalo-
šana

Ātri Priekš
mazgā-

šana

Netīrī-
bas

pakāpe

Jaukta 
veida audum

auksts - 
60°C 4.0

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

– Jā i i i – – i i i i Maks.

Au
du

m
i 

Kokvilna auksts - 
95°C 7.0 Vidēji netīriem un ļoti netīriem dvieļiem, apakšveļai, galdautiem un gultas veļai, kas 

izgatavota no kokvilnas un linu auduma. i Jā i i i i i i i i i Maks.

Sintētika auksts - 
60°C 3.0

Vidēji netīrām blūzēm, krekliem, kombinezoniem, un citai veļai, kas izgatavota no 
poliestera (Diolen, Trevira), poliamīda (perlons, neilons) vai vai tā sajaukuma ar 
kokvilnu

i Jā i i i i i i i i i Maks.

Smalkveļa auksts - 
40°C 1.5 Aizkariem un smalkiem apģērbiem, kleitām, svārkiem, krekliem un blūzēm. i Jā i i – – i i i i i 1000 1)

Vilna/
Mazgāšana 
ar rokām

auksts - 
40°C 1.0

Piemērota vilnas audumiem, kas marķēti ar vilnas zīmi un identificēti kā piemēroti 
mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā, kā arī tekstilizstrādājumi, kas marķēti kā 
mazgājami ar rokām un izgatavoti no zīda (skatiet etiķeti!), linu auduma, vilnas un 
viskozes. .

– Jā i i – – – i i i i 1000 1)

Kr
ās

ai
na

 v
eļ

a 
  Balta auksts - 

60°C 7.0
No vidēji netīras līdz ļoti netīrai un rupjai baltai kokvilnas veļai.  
Ietaupiet elektroenerģiju, izvēloties zemāku mazgāšanas temperatūru, un pievienojiet 
mazgāšanas līdzeklim balināšanas līdzekli, kura pamatā ir skābeklis.

– Jā i i i – – i i i i Maks.

Veļa 
pasteļkrāsās

auksts - 
60°C 4.0

Balta veļa un veļa pasteļkrāsās, kas izgatavota no smalkiem audumiem. Saudzīga 
mazgāšanas programma, lai veļa nekļūtu pelēcīga vai iedzeltena. Lietojiet stipras iedarbības 
mazgāšanas līdzekli un nepieciešamības gadījumā arī skābekli saturošus traipu tīrīšanas vai 
balināšanas līdzekļus. Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli.

i Jā i i – – i i i i i 1000 1)

Tumša auksts - 
60°C 4.0

Melnas un tumšas kokvilnas drēbēm, jauktu kokvilnas audumu drēbēm un drēbēm, 
kas satur poliesteri. Īpaša programma, lai mazinātu krāsu izbalošanu un krāsu izmaiņas. 
Lietojot šo programmu tumšas krāsas drēbju mazgāšanai, ieteicams izvēlēties šķidro 
mazgāšanas līdzekli.

i Jā i i i i i i i i i 1000 1)

Ec
o 

 

Ātrums 15’ auksts - 
30°C 3.0 Nedaudz valkātai kokvilnas, mākslīgo šķiedru un jauktu kokvilnas audumu veļai.

Atsvaidzināšanas programma. Lietojiet mazāko ieteikto mazgāšanas līdzekļu daudzumu. – Jā i i – – – – i i i Maks.

AquaEco auksts - 
40°C 3.0

Nedaudz netīrai veļai, kas izgatavota no sintētiskajām šķiedrām vai sintētikas un 
kokvilnas audumu apvienojuma. Resursu taupīšanas programma ar ļoti zemu ūdens 
patēriņu. Lietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli un mazāko ieteikto daudzumu 3 kg veļas. 
Neizmantojiet audumu mīkstināšanas līdzekli.

– Jā – i – – – – i i i Maks.

 Kokvilna
   

auksts - 
60°C 7.0

Viegli netīriem kokvilnas apģērbiem. 
Pie 40 ° C un 60 ° C standarta kokvilnas programmas, un visizdevīgākā programma attiecībā 
uz kombinēto ūdens un enerģijas patēriņu mazgāšanai kokvilnas veļu.
- Programma apzīmēta ar elektroenerģijas patēriņa etiķeti.

– Jā i i i – – i i i i Maks.

Džinsi auksts - 
60°C 4.0 Vidēji netīriem kokvilnas džinsiem un apģērbiem, kas izgatavoti no rupjiem, džinsu 

materiālam līdzīgiem audumiem, piemēram, biksēm un jakām. i Jā i i i i i i i i i 1000 1)

Izgriešana – – 7.0 Intensīvas izgriešanas programma. 
Tāda pati, kā izgriešanas cikls programmā “Kokvilna”. – – – – – – – – – i i / – Maks.

Skalošana & 
Izgriešana – – 7.0 Veļas skalošanas un intensīvas izgriešanas programma. 

Tāda pati, kā pēdējā skalošana un veļas beigu izgriešana programmā “Kokvilna”. – – i – i – – – – i i Maks.

i : neobligāti/jā : nepieciešama dozēšana1) Lai nodrošinātu saudzīgāku veĮas apstrādi, šejās programmās tiek ierobežots veļas izgriešanas ātrums.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU PIEVIENOŠANA, LŪKAS 
AIZVĒRŠANA UN PROGRAMMAS IZVĒLE

VAJADZĪGĀS IESPĒJAS IZVĒLE

PROGRAMMAS BEIGAS

PROGRAMMAS UN/VAI IESPĒJU MAIŅA PĒC PRO-
GRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

AKTIVIZĒTĀS PROGRAMMAS ATCELŠANA 
(ATIESTATĪŠANA) PIRMS TĀS BEIGĀM

NORĀDES PAR KĻŪDU

Programme Temperatūra
(°C)

Veļas 
ievietošana

(kg)
Ūdens

(l)
Elektroenerģija

(kWh)
bez “Ātri”

Apt. Programmas ilgums
(stundās : minūtēs)  

%bez “Ātri” ar “Ātri” 
Jaukta veida audum 40 4.0 48 0.50 1:00 - 55

Kokvilna 95 7.0 74** 2.20 2:30 -
55Kokvilna 60 7.0 54 1.19 2:20 1:35

Kokvilna 40 7.0 66 1.00 2:45 1:15
Sintētika 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:55

35Sintētika 40 3.0 46 0.70 2:15 0:55
Smalkveļa 40 1.5 60 0.65 0:50 -
Smalkveļa 30 1.5 60 0.40 0:46 -

Vilna/Mazgāšana ar rokām 40 1.0 45 0.55 0:40 -
Balta 40 7.0 68 0.80 2:20 -

Veļa pasteļkrāsās 40 4.0 60 0.45 1:20 -
Tumša 40 4.0 40 0.55 1:40 1:15

Ātrums 15´ 30 3.0 25 0.15 0:15 -
AquaEco 40 3.0 19 0.45 1:00 -

 Kokvilna 60° * 60 7.0 50 0.84 4:00 -
53 Kokvilna 60° * 60 3.5 40 0.63 3:00 *** -

 Kokvilna 40° * 40 3.5 40 0.61 3:00 *** -
Džinsi 40 4.0 52 0.50 1:30 1:10

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA PĀRDOZĒŠANAS 
NORĀDE                                                                

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU DOZĒŠANAS IETEIKUMI   

BLOĶĒŠANA DROŠĪBAI   

Ievietojiet veļu, aizveriet durvis un grieziet programmas selektoru uz 
vēlamo programmu. “Sākt/pauze” indikators mirgo. 
Uz displeja attēloto temperatūru un centrifūgas apgriezienu skaitu var 
mainīt, nospiežot ”Temperatūra” pogu vai ”Izgriešana” pogu. 
Ja neizmantojat ”Dozēšanas palīgs”, pievienojiet mazgāšanas līdzekli.  
Pēc programmas pabeigšanas vai arī tad, kad programma izvēlēta, 
taču nav ieslēgta, veļas mašīna automātiski izslēgsies pēc aptuveni 
15 minūtēm. Lai vēlreiz ieslēgtu veļas mašīnu, pagrieziet programmu 
pārslēgu uz “O”, tad vēlreiz uz vajadzīgo programmu.

Ja programmas un papildu opcijas(-u) kombinācija nav iespējama, 
indikators automātiski nodziest. Nepiemērotu opciju kombināciju izvēle 
tiek automātiski atcelta. 
Poga “Krāsas 15°” 
•  Taupa ūdens uzsildīšanai nepieciešamo elektroenerģiju, vienlaikus 
 nodrošinot labus mazgāšanas rezultātus.
•  Saglabā krāsaino apģērbu krāsu spilgtumu.
•  Ieteicams viegli netīriem apģērbiem bez traipiem.
•  Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis ir piemērots zemai 
 mazgāšanas temperatūrai (15 vai 20°C).
•  Režīms nav piemērots 70–95°C temperatūrā mazgājamai kokvilnas 
 veļai.
Poga “Intensīva skalošana”
•  Tiek pievienots vairāk ūdens un pagarināts skalošanas cikls.
•  Šī opcija ir īpaši piemērota, ja mazgāšanai tiek izmantots ļoti 

mīksts ūdens, mazgājot zīdaiņu veļu un palīdz cilvēkiem ar alerģiju.
Poga “Ātri”
•  Saīsina programmas laiku un nodrošina ātrāku veļas mazgāšanu.
•  Ieteicams tikai viegli netīriem apģērbiem.
•  Režīms nav piemērots 70–95°C temperatūrā mazgājamai kokvilnas 
 veļai.

Poga “Priekšmazgāšana”
• Izvēlētajai mazgāšanas programmai pievieno priekšmazgāšanas 
 fāzi, kas paildzina programmu par aptuveni 15 min.
•  Ieteicama ļoti netīrai veļai (piemēram, ar smiltīm vai graudainiem 
 netīrumiem). 
•  Ja ir izvēlēta opcija “Priekšmazgāšana”, galvenajai mazgāšanai 

nelietojiet šķidru mazgāšanas līdzekli.
Poga “Netīrības pakāpe”
•   Pielāgo programmas ilgumu veļas netīrības pakāpei. Izmantojot 

pogu “Dozēšanas palīgs”, var mainīt arī ieteikto mazgāšanas 
līdzekļa daudzumu.
= nedaudz netīra - = vidēji netīra -  = ļoti netīra. 

Ne visas netīrības pakāpes ir piemērotas katrai programmai.
Poga “Izgriešana” (iekļaujot funkciju “Skalošanas apturēšana”)
•  Katrai programmai ir sākotnēji noteikts veļas izgriešanas ātrums.
•  Nospiediet pogu, lai iestatītu citu izgriešanas ātrumu.
•   Ja izgriešanas ātrums ir “0”, beigu izgriešana ir atcelta, un tiek tikai 

izsūknēts ūdens. Tomēr skalošanas laikā tiek veikta izgriešana 
starp skalošanas fāzēm.

•  Ja izvēlaties funkciju “Skalošanas apturēšana”, veļa paliek 
pēdējās skalošanas ūdenī, neturpinot galīgo izgriešanas ciklu, lai 
nepieļautu veļas krokošanos un nemainītos auduma krāsa. Lai 
aktivizētu funkciju “Skalošanas apturēšana”, atkārtoti nospiediet 
pogu “Izgriešana”, līdz displejā izgaismojas funkcijas “Skalošanas 
apturēšana” simbols.

-   Mazgāšanas programma tiek apturēta stāvoklī “Skalošanas 
apturēšana”, kad „Skalošanas apturēšana“ simbols uz displejs 
mirgot; sāks arī mirgot pogas “Sākt/pauze” indikators.

- Lai pārtrauktu funkciju “Skalošanas apturēšana” un žāvētu 
 veļu centrifūgā, nospiediet “Sākt/pauze” pogu. Veļa žāvēsies 
 centrifūgā ar noklusējuma ātrumu. Lai izvēlētos citu 
 centrifūgas ātrumu, pirms nospiežat “Sākt/pauze” pogu, 
 izvēlieties ātrumu ar “Izgriešana” pogas palīdzību.
-   Lai pārtrauktu funkciju “Skalošanas apturēšana”, un žāvētu veļu 

bez centrifūgas, nospiediet “Izgriešana” pogu un turiet

Pirms programmas sākšanas un pēc tās beigšanas iedegas indikators, 
norādot, ka var atvērt lūku. Mazgāšanas programmas izpildes laikā 
lūka paliek noslēgta un to nekādā gadījumā nedrīkst atvērt ar spēku. 
Ja rodas neatliekama vajadzība to atvērt programmas laikā, skatiet 
sadaļu “Aktivizētas programmas atcelšana pirms pabeigšanas”.

Atgrieziet ūdens krānu un nospiediet pogu “Sākt/pauze”. Iedegsies 
blakus pogai “Sākt/pauze” esošais indikators.

Nospiežot pogu “Atiestatīt/ūdens izsūknēšana”, programma tiek 
atcelta pirms tās pabeigšanas.
•   Dažas sekundes turiet nospiestu pogu “Atiestatīt/ūdens 

izsūknēšana”; displejā tiks parādīta animācija. Ūdens tiek 
izsūknēts; var paiet zināms laiks, pirms varēsit atvērt ierīces lūku.

Šī funkcija ļauj atlikt programmas pabeigšanu uz vēlāku laiku: vienkārši 
nospiediet pogu un iestatiet, pēc cik stundām programma jābeidz. 
Šādā veidā varat beigt veļas mazgāšanu noteiktā laikā un gūt labumu, 
piemēram, no pazeminātiem elektroenerģijas tarifiem naktī. Aktivizējot 
cikla beigām funkciju, neizmantojiet šķidros maszāšanas līdzekļus
• Laiku līdz cikla beigām var iestatīt pa stundām (1–24 h). Pēc pogas 
 nospiešanas displejā parādīsies mazākais iespējamais periods. 
 Lai izvēlētos vispiemērotāko laika periodu, turpiniet spiest pogu. 
 Lai atceltu laika periodu, spiediet pogu, līdz displejā parādās “0:00”.
• Kad esat izvēlējušies vēlamo laika periodu līdz cikla beigām, 
 nospiediet pogu “Sākt/pauze”. Sāksies laika atskaite.
• Programmas iestatījumus (opcijas, centrifugēšanas ātrumu u. tml.) 
 atskaites laikā joprojām var mainīt. Ja modifikācijas pagarina 
 programmas izpildes laiku tik lielā mērā, ka tas pārsniedz iestatīto 
 cikla beigu laiku, programmas izpilde sāksies nekavējoties. 
• Dažreiz (piemēram, ja jāmazgā neliels veļas daudzums) 
 programma var beigties pirms iestatītā beigu laika. Šādā gadījumā 
 veļas mazgājamā mašīna līdz cikla beigu laika pienākšanai 
 periodiski maisīs veļu, saglabājot to svaigu. Veļas maisīšanas laikā 
 displejā ir redzama atbilstoša animācija. Veļas maisīšanu 
 var apturēt jebkurā brīdī, nospiežot jebkuru pogu vai pagriežot 
 programmas pārslēgu. Animācija tiks pārtraukta, un durvis 
 atslēgsies pēc vienas minūtes, kā redzams displejā.

Ja izmantojāt par daudz mazgāšanas līdzekļa, programmas beigās 
iedegsies simbols. Nākamo reizi izmantojiet mazāku mazgāšanas 
līdzekļa daudzumu.  Ja displejā iedegas simbols un tiek parādīts “Fod”, 
mazgāšanas procesu ir pārtraucis pārmērīgs putu daudzums, skatiet 
lietošanas instrukciju sadaļu “Problēmu novēršanas norādījumi”.

Izmantojot pogu “Dozēšanas palīgs”, varat iestatīt, lai veļas mašīna 
norādītu ievietotajai veļai ieteicamo mazgāšanas līdzekļu daudzumu 
atkarībā no izvēlētā netīrības līmeņa un veļas apjoma.
•   Nepieļaujot mazgāšanas līdzekļa pārdozēšanu, tiek mazināts 

mazgāšanas līdzekļu patēriņš un aizsargāta vide, kā arī jutīga āda.
•  Pirms šīs funkcijas izmantošanas jums jāpielāgo veļas mašīna 

dozēšanas apjomam, kas ieteikts jūsu lietotajam mazgāšanas 
līdzeklim. Pārbaudiet, vai jūsu reģiona ūdens cietības parametri 
atbilst veļas mašīnas ūdens cietības līmenim “mīksts”. Ja tas tā 
nav, veiciet pielāgošanu.

•  Izvēlieties programmu, opcijas un atlikto ieslēgšanu PIRMS pogas 
“Dozēšanas palīgs” nospiešanas. 

Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet funkcijas “Dozēšanas palīgs” 
lietošanas norādījumus.

Aktivizējot bloķēšanu drošībai, netiek pieļauts, ka bērni palaiž 
mazgāšanas ciklu vai maina palaistās programmas iestatījumus. 
Bloķēšanu drošībai nevar aktivizēt vai deaktivizēt, ja programmas 
pārslēgs ir stāvoklī “O”. Lai aktivizētu bloķēšanu drošībai:
•  Pagrieziet programmu pārslēgu līdz programmai vai palaidiet 

programmu kā parasti.
•   Vēlreiz vismaz trīs sekundes turiet vienlaikus nospiestas divas po-

gas, kas apzīmētas ar atslēgas simbolu. 
 Displejā īslaicīgi tiks parādīts atslēgas simbols, lai norādītu, ka   
ir aktivizēta bloķēšana drošībai.
Katru reizi, kad mainīsit programmas iestatījumu ar aktivizētu bloķēša-
nu drošībai, displejā īslaicīgi parādīsies atslēgas simbols. 
Programmas iestatījumus vairs nevar mainīt. Vienīgā iespēja ir izslēgt 
veļas mašīnu, pagriežot programmu pārslēgu stāvoklī “O”. 
Lai deaktivizētu bloķēšanu drošībai:
•   Vēlreiz vismaz trīs sekundes turiet vienlaikus nospiestas divas po-

gas, kas apzīmētas ar atslēgas simbolu.

”Atveriet durvis” indikators iedegas un uz displeja parādās ”End” 
(”Beigas”). Lai taupītu elektroenerģiju, aptuveni pēc piecpadsmit 
minūtēm veļas mazgājamā mašīna pilnībā izslēgsies.
1. Pagriezeiet programmu pārslēgu stāvoklī “O”.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
3. Atveriet lūku un izņemiet veļu.
4. Atstājiet lūku pusvirus, lai ļautu veļas tvertnei izžūt.

1. Nospiediet taustiņu Sākt/pauze, lai apturētu  programmu. 
 Sāks mirgot indikators.
2. Izvēlieties jaunu programmu, temperatūru, papildiespējas un, 
 ja nepieciešams, arī citu veļas izgriešanas ātrumu.
3. Nospiediet vēlreiz taustiņu Sākt/pauze. Jaunā programma tiks 
 turpināta no tās vietas kur tika apturēta iepriekšējā. 
 Šīs programmas laikā nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

 nospiestu, kamēr displejā pie centrifūgas ātruma rādītāja parādās  
 “0”. Lai sāktu žāvēšanu, nospiediet “Sākt/pauze” pogu.
-   Izmantojot funkciju “Skalošanas apturēšana”, neatstājiet veļu 

mirkstot pārāk ilgi (īpaši zīds).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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NORĀDE “ATVĒRT LŪKU”

PROGRAMMAS PALAIŠANA

Ja rodas traucējumi vai novirzes, skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu 
”Problēmu novēršanas norādījumi”. 

  “Aizgiezts ūdenskrāns”: nav vai nav pietiekami liels ieplūdes 
 ūdens daudzums
   ”Apkope”: elektriskā komponenta bojājumi vai darbības 
 traucējumi
   “Iztīrīt sūkni”: notekūdeņi netiek izsūknēti
Centrifūgas apgriezienu skaits uz displeja mirgo: nelīdzsvarotība 
izgriešanas laikā.

CIKLA BEIGĀM 

Funkcija “Ekomonitors“ nodrošina vispārīgu informāciju par izvēlēto 
iestatījumu elektroenerģijas patēriņu. Šī funkcija ieslēdzas, tiklīdz 
programmas pārslēgu pagriež uz noteiktu programmu
Indikators pa kreisi rāda, ka ekomonitora funkcija ir aktivizēta. Četri 
blakusesošie indikatori rāda elektroenerģijas patēriņu: jo mazāk 
elektroenerģijas programma ar attiecīgajiem iestatījumiem patērē, jo 
mazāk indikatoru iedegsies. Elektroenerģijas patēriņš ir atkarīgs no 
programmas, ūdens temperatūras un citiem parametriem, kā arī no 
veļas daudzuma. Šā iemesla dēļ pēc veļas ievietošanas prognozētais 
elektroenerģijas patēriņš var mainīties.

EKOMONITORS

PATĒRIŅA DATI

- sensora tehnoloģija pielāgo ūdens daudzumu, jaudas lielumu un programmas ilgumu ievietotās mazgājamās veļas daudzumam.

Izslēgtas ierīces elektroenerģijas patēriņš ir 0.16 W, gaidīšanas režīmā 0.16 W.

Patēriņa vērtības tika noteiktas parastos apstākļos atbilstoši standartam IEC/EN 60 456. Mājsaimniecībā tie var atšķirties atkarībā no raksturīgā ūdens padeves 
spiediena un temperatūras, ievietotā veļas daudzuma un mazgājamās veļas veida. Norādītie patēriņa dati pamatojas uz aptuveno ieplūdes ūdens temperatūru 15°C 
caur aukstā ūdens uzpildes vārstu, kā arī karstā ūdens uzpildes vārstu (ja uzstādīts). Ja jūsu veļas mazgājamajai mašīnai ir karstā ūdens uzpildes vārsts, šā vārsta 
savienojums ar karstā ūdens padevi atkarībā no karstā ieplūdes ūdens temperatūras samazinās elektroenerģijas patēriņu, samazinot uzsildīšanas laiku. Ūdens un 
elektroenerģijas patēriņu nosaka programmu noklusējuma iestatījums atbilstoši tabulā norādītajai temperatūrai un veļas daudzumam. Ja izvēlaties noteiktu opciju un 
maināt centrifūgas apgriezienu skaitu, mainīsies arī patēriņa dati.

 Programmas darbības laiks var atšķirties no iepriekš norādītajiem lielumiem, jo tas ir atkarīgs no attiecīgajiem darba apstākļiem (skatiet arī lietošanas instrukciju 
 nodaļu „Traucējumu meklēšana”).

 Aptuvenais atlikušais mitruma saturs (%). Pēc programmas beigām un centrifugēšanas ar maksimālo atlasāmo centrifūgas ātrumu noklusētajā programmas 
 iestatījumā.
* Energomarķējuma atsauces programmas. Lai ietaupītu elektroenerģiju, faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no apstiprinātās cikla temperatūras.
** Lai samazinātu ūdens temperatūru, pirms ūdens izsūknēšanas mazgāšanas cikla beigās tiek pievienots nadaudz aukusta ūdens.
*** Programmas darbības laika automātisks pielāgojums atbilstoši veļas ietilpībai


