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PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Trauku mazgājamās mašīnas lietošanas laikā ievērojiet
turpmāk uzskaitītos piesardzības pasākumus. 

ZEMĒŠANAS NORĀDĪJUMI
• Šī ierīce ir jāiezemē. Kļūmes vai bojājuma gadījumā

zemējums samazinās elektrotraumas risku, izveidojot
elektriskajai strāvai mazākās pretestības ceļu. Šai
ierīcei ir barošanas kabelis ar zemējuma vadu un
zemējuma kontaktspraudni. 

• Kontaktspraudnis jāievieto atbilstošā kontaktligzdā,
kas pareizi uzstādīta un iezemēta atbilstoši
vietējiem normatīviem.

• Pagarinātāja izmantošana nav atļauta.

Aprīkojuma zemēšanas vada nepareiza pievienošana var
radīt elektrotraumas risku.

• Ja neesat pārliecināts, ka ierīce pienācīgi iezemēta,
sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai apkopes
pārstāvi. Nepārveidojiet kontaktspraudni, ja tas nav
piemērots kontaktligzdai. Gādājiet, lai kvalificēts
elektriķis uzstādītu pareizu kontaktligzdu.

PAREIZA LIETOŠANA
• Jānodrošina, lai pēc ierīces uzstādīšanas būtu

pieejama iespēja, lai to atvienotu (barošanas kabeļa
atvienošana).

• Nespiediet, nesēdiet un nestāviet uz trauku
mazgājamās mašīnas durvīm un trauku turētāja. 

• Nelietojiet trauku mazgājamo mašīnu, ja visi
pārsegu paneļi nav atbilstoši uzstādīti. Ja trauku
mazgājamā mašīna darbojas, tās durvis atveriet ļoti
uzmanīgi, jo var izšļākties ūdens. 

• Nenovietojiet smagus priekšmetus un nekāpiet uz
durvīm, kamēr tās ir atvērtas. Iekārta var apgāzties
uz priekšu. 

• Ievietojot mazgājamos priekšmetus 
1) Izvietojiet asus priekšmetus tā, lai tie nesabojātu
durvju blīvi; 
2) Brīdinājums: naži un citi smaili piederumi
jāievieto grozā tā, lai smailās daļas būtu vērstas uz
leju, vai arī jānovieto horizontāli.

• Lietojot trauku mazgājamo mašīnu, nepieļaujiet
plastmasas trauku saskaršanos ar sildelementu. (Šis
norādījums attiecas tikai uz ierīcēm ar redzamu
sildelementu.)

• Pēc mazgāšanas cikla pabeigšanas pārbaudiet, vai
mazgāšanas līdzekļa nodalījums ir tukšs.

• Nemazgājiet plastmasas priekšmetus, uz kuriem
nav marķējuma, ka tos drīkst mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā. Norādījumus par plastmasas
izstrādājumiem bez šāda marķējuma meklējiet
ražotāja ieteikumos. 

• Izmantojiet tikai automātiskajām trauku
mazgājamajām mašīnām paredzētās mazgāšanas
un skalošanas piedevas. 

• Nekādā gadījumā neizmantojiet trauku
mazgājamajā mašīnā ziepes, veļas mazgājamos
līdzekļus vai parastos trauku mazgāšanas līdzekļus.
Glabājiet šos līdzekļus bērniem nepieejamā vietā.

• Sekojiet, lai bērni netuvotos mazgāšanas un
skalošanas līdzekļiem, kā arī trauku mazgājamās
mašīnas atvērtajām durvīm, jo ierīcē var būt
mazgāšanas līdzekļa paliekas.

• Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp
bērniem) ar samazinātām fiziskām vai garīgām
spējām vai arī pieredzes trūkumu un zināšanām, ja
vien ierīces lietošanas uzraudzību nenodrošina un
norādījumus nesniedz persona, kas atbildīga par viņu
drošību.

• Bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar šo ierīci.
• Trauku mazgājamo mašīnu mazgāšanas līdzekļi ir ļoti

sārmaini; norijot tie var būt ļoti bīstami. Izvairieties no
to nonākšanas saskarē ar ādu un acīm un sekojiet
tam, lai bērni atrastos drošā attālumā no trauku
mazgājamās mašīnas, kamēr tās durvis ir atvērtas.

• Durvis nedrīkst atstāt atvērtas, jo tas palielina
iespēju paklupt.

• Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam
vai tā apkalpošanas centram, vai arī citam speciālistam
ar līdzvērtīgu kvalifikāciju, lai novērstu briesmas.

• Noņemot veco trauku mazgājamo mašīnu no
ekspluatācijas vai izmetot to, noņemiet mazgāšanas
nodalījuma durvis.

• Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem
pareizi.

• Izmantojiet trauku mazgājamu tikai paredzētajam
mērķim.

• Uzstādīšanas laikā barošanas kabeli nedrīkst
pārmērīgi vai bīstami salocīt, kā arī saspiest.
Nepārveidojiet vadības ierīces.

• Ierīce ir jāsavieno ar ūdensvadu, izmantojot jaunu
šļūteņu komplektu. Nelietojiet vecas šļūtenes.

• Nominālais spriegums ir: AC 220–240 V/50 Hz.
• Maksimālais mazgājamo piederumu komplektu

skaits ir 10.
• Maksimālais pieļaujamais ieplūstošā ūdens

spiediens ir 1 MPa.
• Minimālais pieļaujamais ieplūstošā ūdens spiediens

ir 0,04 MPa. 

RŪPĪGI IZLASIET UN IEVĒROJIET ŠO DROŠĪBAS
INFORMĀCIJU. 
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

BRĪDINĀJUMS.

BRĪDINĀJUMS.

BRĪDINĀJUMS.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
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• Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājama un atkārtoti izmantojama materiāla. Nodošana metāllūžņos jāveic
saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Pirms nodošanas metāllūžņos nogrieziet
barošanas kabeli, lai ierīci nevarētu atkārtoti izmantot.

• Lai iegūtu precīzāku informāciju par to, kā ar šo izstrādājumu apieties un kā tas utilizējams, sazinieties ar
vietējo šķiroto atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU NODOŠANA ATKRITUMOS
• Iepakojums ir izgatavots no 100% pārstrādājama materiāla, ko apliecina pārstrādes simbols . Dažādās

iepakojuma daļas nedrīkst izmest apkārtējā vidē; tās jāutilizē saskaņā ar vietējiem normatīviem.

IERĪCES NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS
• Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma

izmešanu (EEIA).

• Nodrošinot ierīces pareizu utilizāciju, ir iespējams palīdzēt novērst potenciāli bīstamas sekas videi un cilvēku
veselībai.

• Simbols uz izstrādājuma vai tam pievienotajā dokumentācijā norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos, tas jānodod atbilstošā vietējā atkritumu savākšanas centrā, kas nodarbojas ar elektrisko
un elektronisko iekārtu uzglabāšanu un pārstrādi.

VIDES AIZSARDZĪBA

Atbrīvojieties no trauku mazgājamās mašīnas iepakojuma materiāliem pareizi.
Visi iepakojuma materiāli ir otrreizēji pārstrādājami.
Plastmasas daļas ir marķētas ar parastajiem starptautiskajiem saīsinājumiem:
• PE attiecas uz polietilēnu, piemēram, iepakojuma materiālu;
• PS attiecas uz polistirolu, piemēram, polsterējuma materiālu;
• POM (polioksimetilēns), piemēram, plastmasas fiksatori;
• PP (polipropilēns), piemēram, sāls iepildes atvere;
• ABS (akrilonitril-butadiēn-stirols), piemēram, vadības panelis. 

• Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem! 
• Lai atbrīvotos no iepakojuma vai ierīces, dodieties uz pārstrādes centru. Nogrieziet barošanas kabeli un

padariet neizmantojamu durvju aizvēršanas mehānismu. 
• Kartona iepakojums ir izgatavots no otrreizēji pārstrādāta papīra, un no tā jāatbrīvojas izlietotā papīra

savākšanas vietā. 
• Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, novērsīsit iespējamu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku

veselību, ko pretējā gadījumā var izraisīt šīs ierīces nepareiza nodošana atkritumos. 
• Lai gūtu papildinformāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību un sadzīves

atkritumu savākšanas uzņēmumu. 

UTILIZĀCIJA Neizmetiet šo izstrādājumu nešķirotos sadzīves atkritumos. Nepieciešama šāda veida atkritumu
atsevišķa savākšana īpašai pārstrādei.

BRĪDINĀJUMS.

UTILIZĀCIJA
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SVARĪGI! Lai pilnībā izmantotu savas trauku mazgājamās mašīnas iespējas, pirms tās izmantošanas pilnībā
izlasiet lietošanas norādījumus.

Vadības panelis

Trauku mazgājamās mašīnas raksturojums
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1 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga: ierīces
ieslēgšanai/izslēgšanai.

2 Poga Program (Programma): mazgāšanas
programmas izvēlei.

3 Poga Alt: divu nodalījumu mazgāšanas funkcija;
nospiediet pogu, lai izvēlētos augšējo vai
apakšējo noslogoto grozu; mirgos darbības
indikators.

4 Aizkaves poga: nospiediet to, lai atliktu darbību.
5 Bērnu aizsardzības funkcijas poga: 3 sekundes

nospiediet šo pogu, lai bloķētu programmu.
6 Poga Start/Pause (Sākt/pauze): izmanto atlasītās

mazgāšanas programmas palaišanai vai
pauzēšanai, kad ierīce darbojas.

7 Displejs: atlikušā laika un stāvokļa parādīšanai
(darbības norise, aizkaves laiks u.c.).

- Programmu indikatori 
- Aizkaves laika, atlikušais laika

vai kļūdu kodu rādītājs: 
- Skalošanas līdzekļa indikators: 

norāda, kad jāuzpilda dozators.
- Trauku mazgājamās mašīnas sāls pievienošanas

indikators: 
norāda, kad jāuzpilda dozators.

- Aizkaves indikators: 
- Alt funkcijas indikators: 
- Bērnu drošības funkcijas indikators: 
- Ūdenskrāna ikona: 

ja aizmirsāt atgriezt ūdenskrānu vai arī bojāts
ievades vārsts, kas tādējādi noslēdz ūdens ieplūdi
ierīcē, šīs ikonas indikators var iedegties, norādot
uz kļūmi.

1 Augšējais izsmidzinātājs
2 Galda piederumu statīvs
3 Augšējais grozs

4 Iekšējā caurule
5 Apakšējais grozs
6 Sāls tvertne

7 Dozators
8 Krūzīšu plaukts
9 Izsmidzinātāji

10 Filtra mezgls
11 Ieplūdes caurules savienotājs
12 Notekas caurule

LIETOŠANAS NORADĪJUMI

Skats no priekšas Skats no aizmugures
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Pirms izmantojat trauku mazgājamo mašīnu pirmo reizi
A Iestatiet ūdens mīkstināšanas sistēmu.
B Ieberiet 1,5 kg sāli un uzpildiet sāls nodalījumu ar ūdeni.
C Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
D Iepildiet mazgāšanas līdzekli.

A Ūdens mīkstināšanas sistēma
Ūdens mīkstināšanas sistēma ir jāiestata manuāli, izmantojot ūdens cietības regulatoru. Ūdens mīkstināšanas
sistēma ir paredzēta ūdens attīrīšanai no minerāliem un sāļiem, jo tie var samazināt ierīces darbības efektivitāti
vai sabojāt to. Jo augstāks ir šo minerālu un sāļu saturs ūdenī, jo ūdens ir cietāks.
Ūdens mīkstināšanas sistēma jāregulē atbilstoši ūdens cietībai jūsu reģionā. Informāciju par ūdens cietību jūsu
reģionā var saņemt no ūdens piegādes uzņēmuma.

Sāls patēriņa regulēšana
Trauku mazgājamā mašīna ļauj regulēt sāls patēriņu atbilstoši izmantojamas ūdens cietībai. Tas paredzēts sāls
patēriņa līmeņa optimizācijai un pielāgošanai.
1. Aizveriet ierīces durvis, ieslēdziet ierīci.
2. Vairāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai iedarbinātu ierīci ar ūdens

mīkstināšanas sistēmu 60 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas (periodiski iedegsies sāls un skalošanas
līdzekļa brīdinājuma indikatori).

3. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai izvēlētos jūsu videi atbilstošo iestatījumu; iestatījumi
mainīsies šādā secībā: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

4. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai 5 sekundes neveiciet nekādas darbības, lai izslēgtu
iestatījumu.

1. piezīme
1 dH = 1 25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l
DH =  vācu grādi
fH =  franču grādi
Clarke =  britu grādi

2. piezīme
Ražotāja iestatījums: H4 (EN 50242)

Sazinieties ar ūdens apgādes uzņēmumu, lai saņemtu informāciju par ūdens cietību jūsu reģionā.
Piezīme. Ja jūsu trauku mazgājamai mašīnai nav ūdens mīkstināšanas sistēmas, varat izlaist šo sadaļu.

Ūdens mīkstināšanas sistēma
Ūdens cietība dažādās vietās ir atšķirīga. Ja trauku mazgājamā mašīnā tiek lietots ciets ūdens, uz
traukiem un galda piederumiem veidosies nogulsnes.
Ierīce ir aprīkota ar īpašu mīkstināšanas sistēmu, kas ūdenī esošo kaļķa daļiņu un minerālvielu
neitralizēšanai izmanto sāli.

PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES

ŪDENS CIETĪBA Pārslēga 
pozīcija

Sāls patēriņš
(grami/cikls)°dH °fH °Clarke mmol/l

0–5 0–9 0–6 0–0,94 H1 0

6–11 10–20 7–14 1,0–2,0 H2 9

12–17 21–30 15–21 2,1–3,0 H3 12

18–22 31–40 22–28 3,1–4,0 H4 20

23–34 41–60 29–42 4,1–6,0 H5 30

35–45 61–80 43–56 6,1–8,0 H6 60
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B Sāls iepildīšana mīkstināšanas sistēmā
Vienmēr izmantojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām paredzēto sāli.
Sāls tvertne atrodas zem apakšējā groza, un tā jāuzpilda, kā aprakstīts tālāk.

Uzmanību!
• Izmantojiet tikai trauku mazgājamajām mašīnām paredzēto sāli! Jebkurš cits sāls veids, kas nav īpaši

paredzēts lietošanai trauku mazgājamajās mašīnās, it īpaši pārtikas sāls, sabojās ūdens mīkstināšanas
sistēmu. Ierīces ražotājs neuzņemsies garantijas saistības un atbildību par bojājumiem, ja bojājumi radušies
nepiemērotas sāls lietošanas dēļ.

• Iepildiet sāli tikai tieši pirms kādas pilna cikla mazgāšanas programmas uzsākšanas. Tas novērsīs korozīvo
sāls graudiņu vai sāls ūdens ilgstošu atrašanos mašīnas tvertnes apakšā.

A Noņemiet apakšējo plauktu, tad izskrūvējiet un noņemiet sāls tvertnes vāciņu. (1)
B Ievietojiet komplektācijā iekļauto piltuvi atverē un ieberiet aptuveni 1,5 kg trauku mazgājamās mašīnas

sāls.
C Piepildiet sāls tvertni ar ūdeni; neliela ūdens daudzuma izplūšana no tvertnes ir parasta parādība. (2).
D Pēc tvertnes piepildīšanas cieši aizveriet tās vāciņu, griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā.
E Piepildot sāls tvertni ar sāli, sāls brīdinājuma indikators izslēgsies.
F Uzreiz pēc sāls iepildīšanas sāls tvertnē jāieslēdz mazgāšanas programma; pretējā gadījumā sāls ūdens var

sabojāt filtra sistēmu, sūkni vai citas svarīgas ierīces detaļas. Uz šādiem bojājumiem neattieksies garantija.

Piezīme.
1. Sāls tvertni drīkst uzpildīt tikai tad, kad vadības panelī ieslēdzas sāls brīdinājuma indikators. Atkarībā no

sāls šķīdības sāls brīdinājuma indikators var turpināt degt arī pēc sāls iepildīšanas. Ja vadības panelī nav
sāls brīdinājuma indikatora (dažos modeļos), varat noteikt, kad ir jāiepilda sāls ūdens mīkstināšanas
sistēmā pēc trauku mazgājamās mašīnas veikto ciklu skaita.

2. Sāls izbiršanas gadījumā ir jāieslēdz mērcēšanas vai ātrās mazgāšanas programma, lai izskalotu sāls
pārpalikumu

1

Atvērt
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C Skalošanas līdzekļa dozatora uzpildīšana

Skalošanas līdzekļa dozators
Skalošanas līdzeklis tiek izmantots mazgāšanas cikla beigās, lai izvairītos no ūdens pilienu veidošanās uz
traukiem, kas var atstāt traipus vai svītras. Tas arī uzlabo žāvēšanu, ļaujot ūdenim notecēt no traukiem. Jūsu
trauku mazgājamā mašīnā paredzēts iepildīt šķidro skalošanas līdzekli. Skalošanas līdzekļa dozators atrodas
durvju iekšpusē blakus mazgāšanas līdzekļa dozatoram.
Lai uzpildītu dozatoru, atveriet vāciņu un ielejiet skalošanas līdzekli dozatorā līdz līmeņa indikators kļūst pilnīgi
melns. Skalošanas līdzekļa tvertnes tilpums ir apmēram 110 ml.

Skalošanas līdzekļa funkcija
Skalošanas līdzeklis tiek automātiski pievienots pēdējās skalošanas laikā, nodrošinot rūpīgu skalošanu un
novēršot traipu un svītru veidošanos.

Uzmanību!
Trauku mazgājamai mašīnai lietojiet tikai pazīstamu zīmolu skalošanas līdzekļus. Nekad neiepildiet skalošanas
līdzekļa dozatorā citas vielas
(piemēram, trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas līdzekli, šķidro mazgāšanas līdzekli). Tas var sabojāt ierīci.

Kad jāuzpilda skalošanas līdzekļa dozators?
Ja vadības panelī nav sāls brīdinājuma indikatora, iepildāmo daudzumu ir iespējams pēc optiskā līmeņa
indikatora C krāsas, kas atrodas blakus vāciņam. Kad skalošanas līdzekļa tvertne pilna, viss indikators kļūst
tumšs. Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, tumšā punkta lielums samazinās. Nepieļaujiet, ka
skalošanas līdzekļa līmenis samazinās par 1/4 no pilna līmeņa.

Samazinoties skalošanas līdzekļa daudzumam, melnā punkta lielums skalošanas līdzekļa līmeņa indikatorā
mainās, kā parādīts tālāk.

Pilns

3/4 pilns

1/2 pilns

1/4 pilns — jāuzpilda, lai izvairītos no traipu
rašanās

Tukšs

C (Skalošanas līdzekļa indikators)
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1. Lai atvērtu dozatoru, grieziet vāciņu bultiņas “atvērt” virzienā (pa kreisi) un tad izceliet to.

2. Ielejiet dozatorā skalošanas līdzekli, sargoties to pārpildīt.

3. Uzstādiet atpakaļ vāciņu, ievietošanas laikā salāgojot to ar bultiņu “atvērt” un griežot bultiņas norādītajā
virzienā “aizvērts” (pa labi).

PIEZĪME.
Lai nepieļautu pārāk liela putu daudzuma veidošanos nākamās mazgāšanas laikā, noslaukiet izlijušo
skalošanas līdzekli ar mitru absorbējošu drānu. Pirms trauku mazgājamās mašīnas durvju aizvēršanas
neaizmirstiet uzstādīt atpakaļ vāciņu.

Skalošanas līdzekļa dozatora regulēšana
Skalošanas līdzekļa dozatoram ir seši vai četri iestatījumi. Vienmēr
sāciet ar “4.“ iestatījumu. Ja rodas plankumi vai žāvēšanas
rezultāts nav apmierinošs, palieliniet skalošanas līdzekļa dozēto
daudzumu, noņemot dozatora vāciņu un pagriežot regulatoru
uz “5“. Ja traukus joprojām neizdodas pietiekoši labi noskalot vai
uz tiem paliek traipi, pagrieziet regulatoru uz nākamo pozīciju
līdz plankumi uz traukiem vairs nav redzami. Ieteicamais
iestatījums ir “4“. (Rūpnīcas iestatījums ir “4“.)

PIEZĪME.
Palieliniet iestatījumu, ja pēc mazgāšanas uz traukiem ir palikušas ūdens lāses vai kaļķa nogulsnes.
Samaziniet to, ja uz traukiem redzamas baltas, lipīgas svītras, bet uz glāzēm un nažu asmeņiem — zilgana
plēve.

Regulēšanas svira
(Skalošana) 
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D Mazgāšanas līdzekļa izmantošana
Mazgāšanas līdzekļi, kas satur ķīmiskas vielas, ir nepieciešami netīrumu notīrīšanai, sasmalcināšanai un izvadīšanai no
trauku mazgājamās mašīnas. Lielākā daļa tirdzniecībā pieejamo kvalitatīvo mazgāšanas līdzekļu ir piemēroti šim mērķim.

Uzmanību!
Mazgāšanas līdzekļa pareiza izmantošana
Izmantojiet tikai īpašus trauku mazgājamajām mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus. Saglabājiet mazgāšanas līdzekli
svaigu un tīru.
Ieberiet dozatorā pulverveida mazgāšanas līdzekli tikai, mazgājot traukus.

Mazgāšanas līdzekļi
Pastāv 3 mazgāšanas līdzekļu veidi
1. Ar fosfātiem un hloru
2. Ar fosfātiem un bez hlora
3. Bez fosfātiem un bez hlora
Pulverveida mazgāšanas līdzekļos parasti nav fosfātu. Tādēļ ar fosfātiem saistīta ūdens mīkstināšanas sistēmas funkcija
netiek piedāvāta. Šādā gadījumā ieteicams iepildīt sāli pat tad, ja ūdens cietība ir tikai 6 dH. Ja cieta ūdens gadījumā tiek
izmantoti mazgāšanas līdzekļi bez fosfātiem, bieži vien uz traukiem un glāzēm parādās balti traipi. Šādā gadījumā, lai
panāktu labāku rezultātu, pievienojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa. Hloru nesaturoši mazgāšanas līdzekļi nodrošina tikai
nelielu balināšanu. Noturīgi un krāsainie traipi netiks pilnībā notīrīti. Šādā gadījumā izvēlieties programmu ar augstāku
temperatūru.

Koncentrēts mazgāšanas līdzeklis
Atkarībā no ķīmiskā sastāva mazgāšanas līdzekļus var iedalīt divos pamatveidos:
• parastie, sārmainie mazgāšanas līdzekļi ar kodīgām sastāvdaļām;
• koncentrēti mazsārmaini mazgāšanas līdzekļi ar dabīgiem enzīmiem.
Parasto mazgāšanas programmu izmantošana apvienojumā ar koncentrētiem mazgāšanas līdzekļiem samazina piesārņojumu
un labi nomazgā traukus; šīs mazgāšanas programmas ir īpaši piemērotas koncentrēto līdzekļu enzīmu netīrumu sadalīšanas
īpašībām. Šī iemesla dēļ parastās mazgāšanas programmas, kurās izmanto koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, nodrošina tādus
pašus rezultātus, kādi ir sasniedzami, izmantojot intensīvās darbības programmās.

Mazgāšanas līdzekļi tablešu formā
Dažādu ražotāju mazgāšanas līdzekļa tabletes izšķīst ar dažādu ātrumu. Šī iemesla dēļ dažas mazgāšanas līdzekļa tabletes
nespēj izšķīst un sasniegt pilnu tīrīšanas efektu īslaicīgo mazgāšanas programmu laikā. Tādēļ, ja izmantojat mazgāšanas
līdzekļa tabletes, līdzekļa palieku pilnīgai aizskalošanai lietojiet ilglaicīgas mazgāšanas programmas.

Mazgāšanas līdzekļa dozators
Pirms katra mazgāšanas cikla ieslēgšanas izpildiet mazgāšanas ciklu tabulā ietvertos norādījumus. Jūsu trauku mazgājamā
mašīna patērē mazāk mazgāšanas un skalošanas līdzekļa, nekā parastā trauku mazgājamā mašīna. Parasti vienai
mazgāšanas reizei ar parastu noslodzi ir nepieciešama tikai viena ēdamkarote mazgāšanas līdzekļa. Vidēji netīriem
traukiem nepieciešams lielāks mazgāšanas līdzekļa daudzums. Vienmēr pievienojiet mazgāšanas līdzekli tieši pirms trauku
mazgājamās mašīnas ieslēgšanas, pretējā gadījumā tas var samirkt un nespēs pareizi izšķīst.

Nepieciešamais mazgāšanas līdzekļa daudzums

Nospiediet fiksatoru, lai atvērtu
Pulverveida mazgāšanas līdzeklis

Mazgāšanas līdzeklis tablešu formā
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PIEZĪME.
• Ja vāks ir aizvērts: nospiediet atlaišanas pogu. Atspere atvērs vāku.
• Pievienojiet mazgāšanas līdzekli tikai tieši pirms mazgāšanas cikla ieslēgšanas.
• Trauku mazgājamai mašīnai izmantojiet tikai pazīstamu zīmolu mazgāšanas līdzekļus.

Trauku mazgājamo mašīnu mazgāšanas līdzekļi ir korozīvi! Uzglabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.

Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana
Iepildiet mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļu dozatorā. Marķējums norāda dozēšanas līmeņus, kā parādīts
labajā pusē.
A Galvenā mazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa atrašanās vieta.
B Priekšmazgāšanas cikla mazgāšanas līdzekļa atrašanās vieta.

Lūdzu, ievērojiet ražotāja noteiktos dozēšanas un uzglabāšanas
norādījumus.
Ieteikumi uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.
Aizveriet vāku un nospiediet līdz tas ar klikšķi nofiksējas.
Ja trauki ir ļoti netīri, pievienojiet papildu mazgāšanas līdzekli
priekšmazgāšanas nodalījumā. Šis mazgāšanas līdzeklis tiks
izmantots priekšmazgāšanas laikā.

PIEZĪME.

• Informācija par mazgāšanas līdzekļa daudzumu katrai
programmai atrodas pēdējā lappusē.

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no netīrības līmeņa un
noteiktās ūdens cietības pakāpes, ir iespējamas atšķirības.

• Ievērojiet ražotāja ieteikumus, kas norādīti uz mazgāšanas
līdzekļa iepakojuma.

BRĪDINĀJUMS.
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Ieteikums
• Apsveriet tādu trauku un galda piederumu iegādi, kas piemēroti drošai mazgāšanai trauku mazgājamā

mašīnā.
• Izmantojiet traukiem “saudzīgu” mazgāšanas līdzekli. Ja nepieciešams iegūt papildinformāciju, sazinieties ar

mazgāšanas līdzekļa ražotāju.
• Īpašu trauku un galda piederumu mazgāšanai, ja iespējams, izvēlieties programmu ar iespējami zemu

temperatūru.
• Lai nepieļautu bojājumus, neizņemiet stikla traukus un virtuves piederumus uzreiz pēc mazgāšanas

programmas beigām.

Mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā
nav piemēroti šādi trauki un galda piederumi:
• Galda piederumi ar koka, porcelāna vai perlamutra rokturiem.
• Siltumneizturīgi plastmasas piederumi.
• Siltumneizturīgi veci galda piederumi ar līmētām daļām.
• Līmēti galda piederumi vai trauki.
• Izstrādājumi no alvas vai vara.
• Kristāla glāzes.
• Izstrādājumi no tērauda, kas var sarūsēt.
• Koka bļodas.
• Izstrādājumi no sintētiskās šķiedras.

Daļēji piemēroti
Daži glāžu veidi pēc liela mazgāšanas reižu skaita var zaudēt dzidrumu.
Sudraba un alumīnija daļas mazgāšanas laikā var mainīt krāsu.
Glazēti zīmējumi, tos bieži mazgājot ierīcē, var izbalot.

Uzmanību! Pirms vai pēc trauku mazgājamās mašīnas grozu aizpildīšanas
(Lai panāktu labāko trauku mazgājamās mašīnas veiktspēju, izpildiet šos trauku ievietošanas norādījumus.
Galda piederumu grozu funkcijas un izskats var atšķirties atkarībā no modeļa).
Notīriet apjomīgas ēdiena atliekas. Sairdiniet pie pannām piedegušu ēdienu.
Šķīvju skalošana tekošā ūdenī nav nepieciešama.
Ievietojiet piederumus trauku mazgājamajā mašīnā šādi:
1. Krūzēm, glāzēm, katliem, pannām u.c. jābūt vērstām uz leju.
2. Izliektiem priekšmetiem vai tādiem, kuriem ir padziļinājumi, jābūt tā sagāztiem, lai no tiem varētu notecēt
ūdens.
3. Visiem galda piederumiem jābūt droši novietotiem, lai tie neapgāztos.
4. Visiem traukiem jābūt ievietotiem tā, lai mazgāšanas laikā netiktu traucēta izsmidzinātāju darbība.
PIEZĪME. Ļoti mazus priekšmetus nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, jo tie var izkrist no groziem.

• Ievietojiet dobus priekšmetus, piemēram, krūzes, glāzes, pannas u.c. tā, lai atvere būtu vērsta uz leju un
ūdens neuzkrātos traukā vai tā pamatnē.

• Šķīvji un galda piederumi nedrīkst atrasties cits citā vai pārklāt viens otru.
• Lai nepieļautu glāžu bojājumus, tās nedrīkst saskarties.
• Apakšējā grozā ievietojiet lielus priekšmetus, kurus ir visgrūtāk notīrīt.
• Augšējā grozā paredzēts ievietot trauslākus un vieglākus traukus, piemēram, glāzes, kafijas un tējas

krūzītes.
• Vertikāli ievietoti naži ar gariem asmeņiem var būt bīstami!
• Gari un/vai asi galda piederumi, piemēram, gaļas naži, jāievieto horizontāli apakšējā grozā.
• Nepārslogojiet trauku mazgājamo mašīnu. Tas ir svarīgi labu rezultātu sasniegšanai un optimālam enerģijas

patēriņam.

Šķīvju izņemšana
Lai nepieļautu, ka no augšējā groza apakšējā nokļūst ūdens, ieteicams vispirms iztukšot apakšējo grozu un tad
augšējo.

TRAUKU IEVIETOŠANA MAZGĀJAMĀS
MAŠĪNAS GROZĀ
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Parastu trauku ievietošanas paņēmiens

Augšējā groza piepildīšana
Augšējais grozs paredzēts trauslākiem un vieglākiem traukiem,
piemēram, glāzēm, kafijas un tējas krūzītēm, apakštasēm, kā arī
šķīvjiem, nelielām bļodām un seklām pannām (ja tie nav pārāk netīri).
Ievietojiet šķīvjus un virtuves piederumus tā, lai ūdens strūkla nevarētu
tos izkustināt.

Apakšējā groza piepildīšana
Apakšējā grozā ieteicams ievietot lielus grūti notīrāmus priekšmetus:
katlus, pannas, vākus, servējamos šķīvjus un bļodas, kā parādīts attēlā
tālāk. Servējamos šķīvjus un vākus ieteicams novietot statņu sānos, lai
tie netraucētu griezties augšējam izsmidzinātājam.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
• Katli, servējamās bļodas un citi trauki vienmēr jānovieto apgāztā

stāvoklī.
• Dziļi katli jāsagāž, ļaujot ūdenim iztecēt.
• Apakšējā grozā ir noliecamas tapas, kas ļauj ievietot lielākus katlus

vai vairāk katlu un pannu.

Augšējā groza regulēšana
Augšējā groza augstumu var regulēt, lai iegūtu vairāk
vietas lieliem traukiem gan augšējā, gan apakšējā grozā.
Augšējā groza augstumu var regulēt, uzstādot riteņus
vadotnēs dažādā augstumā. Gari priekšmeti, servējamie
galda piederumi, salātu dakšas un naži ir jāizvieto uz režģa
tā, lai tie netraucētu griezties izsmidzinātājiem.

Krūzīšu plauktu nolocīšana
Katlu un pannu labākai izvietošanai tapas var nolocīt, kā
redzams attēlā pa labi.

Apakšējā groza tapu nolocīšana
Katlu un pannu labākai izvietošanai tapas var nolocīt, kā redzams attēlā pa labi.

UZ IEKŠU

UZ IEKŠU

Apakšējā pozīcija            Augšējā pozīcija

Riteņi
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Galda piederumu grozs
Galda piederumi jānovieto galda piederumu statnē, pareizā stāvoklī un atsevišķi
viens no otra; pārliecinieties, ka tie nesaskaras, jo pretējā gadījumā piederumi var
netikt pilnībā nomazgāti.

Lai panāktu labāko tīrīšanas rezultātu, novietojiet sudrablietas grozā,
pārbaudot, vai:
• tie nesaskaras;
• sudrablietas novietotas ar virspusi uz augšu;
• gari piederumi atrodas vidusdaļā.
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Mazgāšanas ciklu tabula

PIEZĪME.
• � Nozīme: skalošanas līdzekļa dozatorā

jāiepilda skalošanas līdzeklis.
• * Šī programma ir pārbaudes cikls. Informācija

par saderības pārbaudi saskaņā ar EN 50242;

attiecas uz:
• Ietilpību: 10 trauku un piederumu komplekti 
• Augšējā groza stāvoklis: augšējie riteņi vadotnēs
• Skalošanas līdzekļa iestatījumu: 6 
• Pl: 0,49 w 
• Po: 0,45 w.

MAZGĀŠANAS PROGRAMMAS IESLĒGŠANA

Programma Informācija par cikla izvēli
Cikla

apraksts

Mazg. līdzeklis
(priekšm./

galv. mazg.)

Darbības 
ilgums (min)

Enerģijas 
patēriņš (kWh)

Ūdens
(l)

Skalošanas
līdzeklis

Automātiska

Automātiska mazgāšanas
noteikšana; nedaudz netīriem,
vidēji netīriem vai ļoti netīriem
māla vai fajansa traukiem ar vai

bez piekaltušām ēdiena atliekām

Priekšmazgāšana (45 °C)
Automātiska
mazgāšana (45–55 °C)
Skalošana
Skalošana (62 °C)
Žāvēšana

3/22 g 120–180 0,77–1,12 8–12,3 �

Intensīvā

Ļoti netīriem māla vai fajansa
traukiem un vidēji netīriem

katliem, pannām, šķīvjiem u.c. ar
piekaltušām ēdiena atliekām.

Priekšmazgāšana (50 °C)
Mazgāšana (65 °C)
Skalošana
Skalošana
Skalošana (65 °C)
Žāvēšana

5/22 g 160 1,3 16 �

Parastā

Vidēji netīriem traukiem un
galda piederumiem, piemēram,

katliem, šķīvjiem, glāzēm un
vidēji netīrām pannām.

Priekšmazgāšana (45 °C)
Mazgāšana (55 °C)
Skalošana
Skalošana (65 °C)
Žāvēšana

5/22 g 175 1,0 12 �

* EN 50242

Šī ir standarta programma, kas
piemērota vidēji netīru galda
piederumu mazgāšanai; tā ir
efektīvākā programma gan

enerģijas, gan ūdens patēriņa
ziņā (mazgājot šādus

piederumus).

Priekšmazgāšana
Mazgāšana (50 °C)
Skalošana (65 °C)
Žāvēšana

25 g 170 0,75 8,5 �

Stikls

Nedaudz netīriem māla/fajansa
un stikla traukiem

Priekšmazgāšana
Mazgāšana (40 °C)
Skalošana
Skalošana (60 °C)
Žāvēšana

5/22 g 110 0,75 12 �

Ātrā

Īslaicīgāka vidēji netīru trauku
mazgāšana, pēc kuras nav

vajadzīga žāvēšana.

Mazgāšana (40 °C)
Skalošana
Skalošana (45 °C) 20 g 40 0,55 10 �

Ierīces ieslēgšana
Mazgāšanas cikla ieslēgšana
1. Izvelciet apakšējo un augšējo grozu, ievietojiet traukus un iebīdiet grozus atpakaļ. Vispirms ieteicams

ievietot traukus apakšējā grozā un pēc tam augšējā (sk. nodaļu “Trauku ievietošana trauku mazgājamā
mašīnā”).

2. Iepildiet mazgāšanas līdzekli (sk. nodaļu “Sāls, mazgāšanas un skalošanas līdzeklis”).
3. Iespraudiet barošanas kabeļa kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. Barošanas avota parametriem jābūt

220–240 V AC/50 HZ, kontaktligzdas parametriem jābūt 10 A 250 V AC. Pārliecinieties, ka ūdens padeve
atvērta līdz pilnam spiedienam.

4. Aizveriet ierīces durvis, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
5. Nospiediet pogu Program (Programma); izvēlieties vēlamo programmu. Kad izvēlēta programma, iedegsies

atbilstošais indikators. Tad nospiediet Start/Pause (Sākt/pauze), mašīna sāks mazgāšanu.
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Programmas maiņa...
Priekšnoteikums
1. Pašreiz ieslēgto ciklu var mainīt tikai tad, ja tas darbojies neilgu laiku. Pretējā gadījumā mazgāšanas

līdzeklis, iespējams, jau būs izmantots un mazgāšanas ūdens no ierīces izvadīts. Ja tas tā notiek,
mazgāšanas līdzekļa dozators ir atkārtoti jāuzpilda (sk. nodaļu “Mazgāšanas līdzekļa uzpilde”).

2. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai apturētu mazgāšanu, tad pēc 3 sekundēm nospiediet pogu
Program (Programma), un programma tiks atcelta. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze); trauku
mazgājamā mašīna sāks darboties pēc 10 sekundēm. Tad varat izvēlēties citu, vēlamo programmas cikla
iestatījumu (sk. nodaļu “Mazgāšanas cikla ieslēgšana . ” ).

3. Gaismas diode (LED) norāda trauku mazgājamās mašīnas darbības stāvokli.
a) Ekrānā redzams H MM un kola ikona nemirgo Gaidstāve 
b) Ekrānā redzams H MM un mirgo kola ikona Notiek darbība.
c) Ekrānā redzams kļūdas kods Kļūda (sk. nodaļu “Kļūdas kods”).

PIEZĪME. Ja mazgāšanas laikā atvērsit ierīces durvis, ierīces darbība tiks apturēta. Gaismas diožu logs vairs
nemirgos un ik pa minūtei atskanēs skaņas signāls, līdz durvis tiks atkal aizvērtas. Kad durvis aizvērtas, ierīce
atkal sāks darboties pēc 10 sekundēm.

Vai aizmirsāt ielikt kādu trauku?
Papildu traukus var ielikt jebkurā brīdī pirms mazgāšanas līdzekļa dozatora atvēršanas.
1. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai apturētu mazgāšanu.
2. Nedaudz paveriet durvis.
3. Pēc izsmidzinātāju apturēšanas durvis varēs atvērt pilnībā.
4. Pievienojiet papildu traukus.
5. Aizveriet durvis.
6. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), un trauku mazgājamā mašīna sāks darboties pēc 10 sekundēm.

Mazgāšanas cikla beigās
Kad mazgāšanas cikls beidzies, 8 sekundes skanēs trauku mazgājamās mašīnas skaņas signāls, tad tas
izslēgsies. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, aizgrieziet ūdenskrānu un atveriet trauku
mazgājamās mašīnas durvis. Pirms trauku izņemšanas no trauku mazgājamās mašīnas uzgaidiet dažas
minūtes, jo trauki un piederumi ir karsti un vieglāk plīst. Tie arī labāk nožūs.

• Trauku mazgājamās mašīnas izslēgšana
Nemirgojot deg programmas indikators; tikai tagad programma ir beigusies.
1. Izslēdziet trauku mazgājamo mašīnu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu!

• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Karsti trauki ir jutīgi pret triecieniem. Tāpēc traukiem apmēram 15 minūtes jāļauj atdzist pirms to
izņemšanas no ierīces. Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis un atstājiet tās pusvirus; pirms trauku
izņemšanas uzgaidiet dažas minūtes. Tādējādi trauki būs vēsāki un labāk nožuvuši.

• Trauku mazgājamās mašīnas iztukšošana
Trauku mazgājamās mašīnas iekšpuse parasti ir mitra. Vispirms iztukšojiet apakšējo grozu, tad augšējo. Tas
palīdzēs izvairīties no ūdens pilēšanas no augšējā groza uz traukiem apakšējā.

Ierīces durvju atvēršana mazgāšanas laikā ir bīstama, jo pastāv iespēja applaucēties.

BRĪDINĀJUMS.
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Filtrēšanas sistēma
Filtrs neļauj lielākām ēdiena atliekām vai citiem priekšmetiem nonākt sūknī.
Atliekas var nosprostot filtru, tad tās jāizņem.
Filtru sistēmā ir rupjais filtrs, plakanais filtrs (galvenais) un mikrofiltrs (smalkais).

1 - Galvenais filtrs
Ēdiena daļiņas, kas nonāk šajā filtrā, tiek sasmalcinātas ar
apakšējā izsmidzinātāja strūklu un aizskalotas kanalizācijas
sistēmā.

2 - Rupjais filtrs
Šajā filtrā tiek uztverti lielāki priekšmeti, piemēram, kauli
vai stikls, kas var nosprostot kanalizācijas sistēmu. Lai
izņemtu priekšmetus no šī filtra, uzmanīgi saspiediet filtra
augšpusē esošo aizbāzni un izņemiet filtru.

3 - Smalkais filtrs
Šajā filtrā paliek netīrumi un ēdienu paliekas, neļaujot tām
nonākt atpakaļ uz traukiem mazgāšanas cikla laikā.

Filtru bloks
Filtrs efektīvi uztver ēdiena daļiņas no mazgāšanas ūdens,
ļaujot to atkārtoti izmantot mazgāšanas ciklā. Lai panāktu
labāko ierīces veiktspēju un rezultātus, filtrs regulāri jātīra. Šī iemesla dēļ pēc katra mazgāšanas cikla ieteicams
no filtra izņemt lielākas ēdiena paliekas, izskalojot pusapaļo filtru un ietvaru tekošā ūdenī. Lai izņemtu filtru,
pavelciet ietvara rokturi uz augšu.

• Neizmantojiet trauku mazgājamo mašīnu, ja tajā nav filtru.
• Filtra nepareiza ievietošana var pasliktināt ierīces veiktspēju, kā arī sabojāt traukus un galda piederumus.

1. DARBĪBA. Grieziet filtru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

2. DARBĪBA. Paceliet filtra mezglu.

PIEZĪME.
Veicot 1.–2. darbību, filtru sistēmu varēs izņemt, bet, izpildot šīs darbības
pretējā secībā, filtru sistēma tiks atkal uzstādīta.

BRĪDINĀJUMS.
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Piezīmes.
• Katru reizi izmantojot trauku mazgājamo mašīnu, pārbaudiet, vai filtri nav aizsērējuši.
• Lai izņemtu filtru sistēmu, izskrūvējiet rupjo filtru. Izņemiet ēdienu paliekas un iztīriet filtru tekošā ūdenī.

PIEZĪME. Viss filtru bloks ir jātīra reizi nedēļā.

Filtra tīrīšana
Rupjā un smalkā filtra tīrīšanai izmantojiet suku. Uzstādiet filtra daļas kā parādīts attēlos iepriekšējā lappusē,
un ievietojiet visu bloku trauku mazgājamajā mašīnā, ievietojot to ligzdā un iespiežot.

Tīrot filtrus, nesitiet tos. Pretējā gadījumā filtri var tikt deformēti, pasliktinot trauku mazgājamās mašīnas
veiktspēju.

Trauku mazgājamās mašīnas uzturēšana
Tīriet vadības paneli ar viegli samitrinātu drānu.
Pēc tīrīšanas noteikti nosusiniet mitrās vietas.
Trauku mazgājamās mašīnas korpusam izmantojiet piemērotu
spodrināšanas vasku.
Nekādā gadījumā neizmantojiet asus priekšmetus, sūkļus vai kodīgus
tīrīšanas līdzekļus.

Ierīces durvju tīrīšana
Durvju apmales tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, siltā ūdenī samitrinātu
drānu. Lai izvairītos no ūdens iekļūšanas durvju slēdzenē un
elektriskajos mezglos, neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus.

• Durvju paneļa tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet izsmidzināmu tīrīšanas līdzekli, jo tas var sabojāt
durvju slēdzeni un elektriskos mezglus.

• Nelietojiet abrazīvās vielas un atsevišķus papīra dvieļu veidus, lai nesaskrāpētu un nenotraipītu nerūsējošā
tērauda virsmas.

Aizsardzība pret sasalšanu
Ziemā nodrošiniet trauku mazgājamās mašīnas aizsardzību pret aizsalšanu. Pēc katra mazgāšanas cikla
rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Atvienojiet trauku mazgājamo mašīnu no elektrotīkla.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu un atvienojiet ūdens ieplūdes šļūteni no ūdens vārsta.
3. Iztukšojiet ūdeni no ieplūdes šļūtenes un ūdens vārsta. (Ūdens savākšanai izmantojiet piemērotu trauku.)
4. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni pie ūdens vārsta.
5. Izņemiet no ierīces pamatnes filtru un ar sūkli savāciet sūknī esošo ūdeni.

PIEZĪME. Ja trauku mazgājamā mašīna nedarbojas ledus dēļ, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

BRĪDINĀJUMS.

BRĪDINĀJUMS.
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Izsmidzinātāju tīrīšana 
Nepieciešams regulāri iztīrīt izsmidzinātājos sakrājušās cietā ūdens
ķimikālijas, lai neaizsērētu izsmidzinātāju sprauslas un gultņi.
Lai noņemtu augšējo izsmidzinātāju, turiet uzgriezni un grieziet
izsmidzinātāju pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to noņemtu.
Lai noņemtu apakšējo izsmidzinātāju, velciet izsmidzinātāju uz augšu.
Izmazgājiet izsmidzinātājus ar siltu ziepjūdeni; sprauslu tīrīšanai lietojiet
mīkstu suku. Tad rūpīgi noskalojiet un uzstādiet atpakaļ paredzētajā vietā.

Kā uzturēt trauku mazgājamo mašīnu

• Pēc katra mazgāšana cikla
Pēc katras mazgāšanas reizes aizgrieziet ūdenskrānu un atstājiet ierīces durvis pavērtas, lai iekšā nepaliktu
mitrums un nerastos nepatīkams smārds.

• Atvienojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu
Pirms tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

• Neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus
Trauku mazgājamās mašīnas korpusa un gumijas daļu tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet tikai siltā ziepjūdenī samērcētu drānu. Traipu un svītru notīrīšanai
izmantojiet drānu, kas samitrināta ūdenī ar nelielu etiķa daudzumu, vai arī izmantojiet īpaši trauku
mazgājamām mašīnām paredzētos tīrīšanas līdzekļus.

• Ja ierīce ilgstoši netiek lietota
Ieteicams tukšā trauku mazgājamā mašīnā ieslēgt mazgāšanas ciklu, tad atvienot ierīci no elektrotīkla,
aizgriezt ūdenskrānu un atstāt ierīces durvis pusvirus. Tas paildzinās durvju blīvju kalpošanas laiku un ļaus
izvairīties no nepatīkama smārda rašanas ierīcē.

• Ierīces pārvietošana
Ja ierīce ir jāpārvieto, turiet to vertikālā stāvoklī. Ja tas ir absolūti nepieciešams, ierīci var novietot arī uz tās
aizmugurējās daļas.

• Blīvējums
Viens no iemesliem, kādēļ trauku mazgājamajās mašīnās rodas nepatīkams smārds, ir ēdiena daļiņu
uzkrāšanās uz blīvējuma. Periodiska blīvējuma tīrīšana ar mitru sūkli palīdzēs to novērst.

Atvērt



238

Ierīces novietošana
Novietojiet ierīci paredzētajā vietā. Ierīces aizmugurējai daļai jāatbalstās pret aizmugurē esošo sienu, bet
sāniem jāatrodas pie blakus esošajiem skapīšiem vai sienām. Trauku mazgājamā mašīnai ir ūdens ieplūdes un
izplūdes šļūtenes, kuras var novietot labajā vai kreisajā pusē, lai atvieglotu uzstādīšanu.

Ierīces nolīmeņošana
Pēc trauku mazgājamās mašīnas novietošanas to var nolīmeņot un iestatīt
augstumu, griežot ierīces kājiņas attiecīgajā virzienā. Jebkurā gadījumā ierīces
sasvērums nedrīkst pārsniegt 2°.

Par elektrisko pieslēgumu

Jūsu drošībai
• IERĪCES PIESLĒGŠANAI NEIZMANTOJIET PAGARINĀTĀJUS VAI PĀREJAS. 
• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NENOGRIEZIET UN NEATVIENOJIET NO BAROŠANAS KABEĻA ZEMĒJUMA VADU.

Elektrosistēmas prasības
Informāciju par nominālo spriegumu skatiet nominālo vērtību plāksnītē; pievienojiet trauku mazgājamo
mašīnu pie atbilstošu parametru elektrotīkla.
Izmantojiet 10 A drošinātāju, laika aizkaves drošinātāju vai ieteicamo automātisko slēdzi un uzstādiet
atsevišķu, tikai šai ierīcei paredzētu elektrības ķēdi.

Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai ir uzstādīts pareizs zemējums.

Pieslēgums elektrotīklam
Pārliecinieties, ka elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst vērtībām, kas norādītas ierīces nominālo vērtību
plāksnītē. Ievietojiet barošanas kabeļa kontaktdakšu tikai pareizi iezemētā sienas kontaktligzdā. Ja sienas
kontaktligzda nav piemērota ierīces elektriskā kabeļa kontaktdakšai, nomainiet kontaktligzdu; neizmantojiet
pārejas vai tamlīdzīgas ietaises, jo tas var izraisīt pārkaršanu un aizdegšanos.

Norādījumi zemējumam
Šī ierīce ir jāiezemē. Kļūmes vai nepareizas darbības gadījumā zemējums mazinās elektrotraumu risku,
nodrošinot elektriskajai strāvai mazākās pretestības ceļu. Šīs ierīces barošanas kabelim ir zemējuma vads un
zemējuma kontaktspraudnis. Kontaktdakša ir jāiesprauž piemērotā kontaktligzdā, kas uzstādīta un iezemēta
atbilstoši vietējiem normatīviem.

Ierīces zemējuma vada nepareiza pievienošana var radīt elektrotraumu risku.
Ja neesat pārliecināts par ierīces pareizu zemējumu, sazinieties ar kvalificētu elektriķi vai apkopes
pārstāvi.
Nepārveidojiet šīs ierīces barošanas kabeļa kontaktdakšu. Ja kontaktdakša nav piemērota
kontaktligzdai, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, lai uzstādītu pareizu kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS.

BRĪDINĀJUMS.

BRĪDINĀJUMS.
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Pieslēgums ūdensvadam

Aukstā ūdens pieslēgums
Pievienojiet aukstā ūdens šļūteni vītņotam 3/4 collu savienojumam un
pārliecinieties, ka savienojums ir ciešs. Ja izmantojat jaunas ūdens
šļūtenes vai arī tādas, kas nav ilgstoši lietotas, ļaujiet ūdenim kādu laiku
tecēt, lai pārliecinātos par tā tīrību. Tas palīdzēs izvairīties no ūdens
ieplūdes aizsērēšanas un ierīces bojājumiem.

Pēc lietošanas, lūdzu, noslēdziet hidrantu.

Ūdens aizplūdes šļūtenes pievienošana
Ievietojiet ūdens aizplūdes šļūteni kanalizācijas novadcaurulē, kuras minimālais diametrs ir 40 mm, vai arī
novadiet ūdeni izlietnē, pārliecinoties, ka ūdens šļūtene nav salocīta vai samezglota. Šļūtenes augšgals
nedrīkst atrasties augstāk par 1000 mm.

BRĪDINĀJUMS.

PIEZĪME.
Šļūtenes savienojums
nedrīkst atrasties augstāk par
1000 mm.

Notekas caurule

Virtuves galdsPriekšpuse

UZKARINIET ŪDENS AIZPLŪDES ŠĻŪTENI, KĀ NORĀDĪTS A VAI B VARIANTĀ
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Atlikušā ūdens izliešana no šļūtenēm
Ja izlietne atrodas 1000 cm vai lielākā augstumā no grīdas, atlikušo ūdeni no šļūtenēm nevar novadīt tieši
izlietnē. Atlikušais ūdens būs jāizlej bļodā vai citā piemērotā traukā, turot to ārpus izlietnes un mazākā
augstumā.

Ūdens aizplūde
Pievienojiet ūdens aizplūdes šļūteni. Uzstādiet aizplūdes šļūteni pareizi, lai izvairītos no ūdens noplūdes.
Pārliecinieties, ka ūdens aizplūdes šļūtene nav salocīta vai saspiesta.

Pagarinājuma šļūtene
Ja nepieciešams ūdens aizplūdes šļūtenes pagarinājums, noteikti izmantojiet tādu pašu ūdens aizplūdes
šļūteni.
Pagarinājuma šļūtenes garums nedrīkst pārsniegt 4 metrus; pretējā gadījumā var samazināties trauku
mazgājamās mašīnas tīrīšanas efektivitāte.

Sifona savienojums
Izlietotā ūdens aizplūšanas savienojums nedrīkst atrasties augstāk par 1000 mm (maksimāli) no trauku
mazgājamās mašīnas apakšdaļas.
Nostipriniet ūdens aizplūdes šļūteni.

Trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšana

Pirms trauku mazgājamās mašīnas ieslēgšanas pārbaudiet, vai:
1 Trauku mazgājamā mašīna ir nolīmeņota un nostiprināta pareizi.
2 Ievades vārsts ir atvērts.
3 Savienojumos nav noplūdes.
4 Vai vadi cieši pievienoti.
5 Ierīce ir ieslēgta.
6 Ieplūdes un aizplūdes šļūtenes nav samezglojušās.
7 No trauku mazgājamās mašīnas izņemti visi iepakojuma materiāli un bukleti.

Brīdinājums. Pēc uzstādīšanas saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām. Tās saturs lietotājiem var
būt ļoti noderīgs.
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Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru
Turpmākajās lappusēs esošā informācija var palīdzēt izvairīties no nepieciešamības sazināties ar klientu
apkalpošanas centru.

Tehniskas kļūmes

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kļūme Iespējamie cēloņi Risinājums

Trauku mazgājamā
mašīna neieslēdzas

Izdedzis drošinātājs vai
atslēdzies automātiskais
slēdzis

Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet slēdzi. Atvienojiet citas
ierīces, kas pievienotas tai pašai elektrības ķēdei, kurai pieslēgta
trauku mazgājamā mašīna

Ierīce nav ieslēgta Pārliecinieties, ka trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta un tās
durvis cieši aizvērtas. Pārliecināties, ka barošanas kabelis ir
pareizi ievietots elektrotīkla kontaktligzdā.

Zems ūdens spiediens Pārbaudiet, vai ūdens pieslēgums ir pareizs un ūdenskrāns
atgriezts.

Nav pareizi aizvērtas trauku
mazgājamās mašīnas durvis.

Noteikti aizveriet durvis pareizi un nofiksējiet ar slēdzeni.

No trauku
mazgājamās mašīnas
netiek izsūknēts
ūdens

Salocījusies ūdens aizplūdes
šļūtene

Pārbaudiet ūdens aizplūdes šļūteni.

Aizsērējis filtrs Pārbaudiet rupjo filtru (sk. nodaļu “Filtra tīrīšana”)

Aizsērējusi virtuves izlietne Pārbaudiet virtuves izlietni, lai pārliecinātos, ka tā nav
aizsērējusi. Ja aizsērējumu neizdodas novērst, sazinieties nevis
ar trauku mazgājamo mašīnu tehniķiem, bet gan santehniķi.

Vispārīgas kļūmes

Kļūme Iespējamie cēloņi Risinājums

Putas ierīces
pamatnē

Nepiemērots mazgāšanas
līdzeklis

Lai neveidotos putas, izmantojiet tikai trauku mazgājamajām
mašīnām paredzētus mazgāšanas līdzekļus. Ja tā notiek, atveriet
trauku mazgājamo mašīnu un ļaujiet putām iztvaikot. Ielejiet
pamatnē aptuveni 4 litrus auksta ūdens. Aizveriet trauku mazgājamās
mašīnas durvis un nofiksējiet tās, tad izvēlēties jebkuru mazgāšanas
ciklu. Trauku mazgājamā mašīna aizvadīs ūdeni. Kad ūdens
izsūknēšana pabeigta, atveriet durvis un pārbaudiet, vai putas
izskalotas. Ja nepieciešams, atkārtojiet darbības.

Izšļakstījies skalošanas līdzeklis Nekavējoties noslaukiet izlijušo skalošanas līdzekli.

Traipi pamatnes
iekšpusē

Ticis izmantots mazgāšanas
līdzeklis ar krāsvielām

Pārliecinieties, ka mazgāšanas līdzeklis nesatur krāsvielas.

Uz iekšējās virsmas
redzama balta plēve

Cietā ūdens minerāli Lai iztīrītu iekšpusi, lietojiet mitru sūkli, trauku mazgājamo
mašīnu mazgāšanas līdzekli; uzvelciet gumijas cimdus.
Lai neveidotos putas, izmantojiet tikai trauku mazgājamām
mašīnām paredzēto mazgāšanas līdzekli.

Uz galda
piederumiem ir rūsas
traipi

Šie piederumi nav nerūsoši. –

Pēc trauku mazgājamās
mašīnas sāls pievienošanas
netika palaista programma.
Trauku mazgājamā mašīnā
iekļuvusi sāls.

Pēc sāls pievienošanas vienmēr ieslēdziet ātrās mazgāšanas
programmu, neievietojot ierīcē traukus un neizvēloties funkciju
Turbo (ja tāda ir pieejama).

Vaļīgs mīkstināšanas līdzekļa
vāciņš

Pārbaudiet malu, vai fiksācija ir pietiekama.
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Troksnis

Kļūme Iespējamie cēloņi Risinājums

Mazgāšanas
nodalījumā
dzirdama
klaudzoņa

Izsmidzinātājs
saskaras ar grozā
ievietotiem traukiem

Apturiet programmu un pārkārtojiet traukus, kas traucē
izsmidzinātāja darbībai.

Graboņa
mazgāšanas
nodalījumā

Nenostiprināti māla/fajansa
trauki mazgāšanas
nodalījumā

Apturiet programmu un pārkārtojiet traukus.

Ūdens caurulēs
dzirdams troksnis

To var izraisīt ierīces
uzstādīšana vai cauruļu
šķērsgriezums.

Tas neietekmē trauku mazgājamās mašīnas darbību.
Ja rodas šaubas, sazinieties ar kvalificētu santehniķi.

Neapmierinošs mazgāšanas rezultāts

Kļūme Iespējamie cēloņi Risinājums

Trauki nav tīri Trauki netika pareizi
ievietoti.

Sk. piezīmes nodaļā “Trauku ievietošana trauku
mazgājamā mašīnā”.

Nepiemērota programma. Izvēlieties intensīvākas darbības programmu.
Sk. nodaļu “Mazgāšanas ciklu tabula”.

Mazgāšanas līdzeklis netika
izmantots pietiekamā
daudzumā.

Izmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa vai lietojiet citu.

Priekšmeti traucē
izsmidzinātāju kustību.

Pārkārtojiet traukus tā, lai izsmidzinātāji varētu griezties
netraucēti.

Filtru bloks mazgāšanas
nodalījuma pamatnē nav
tīrs vai nav uzstādīts pareizi.
Tas var izraisīt
izsmidzinātāju aizsērēšanu.

Iztīriet un/vai ievietojiet filtru bloku pareizi.
Iztīriet izsmidzinātāju sprauslas. Sk. nodaļu
“Izsmidzinātāju tīrīšana”.

Nespodri stikla
trauki un glāzes

Mīksta ūdens un pārāk liela
mazgāšanas līdzekļa
daudzuma savienojums.

Ja ūdens mīksts, izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa,
un stikla trauku mazgāšanai izvēlieties īslaicīgāku
mazgāšanas ciklu.

Uz šķīvjiem ir melni
vai pelēki traipi

Ar traukiem saskārās
alumīnija galda piederumi.

Izmantojiet saudzīgu tīrīšanas līdzekli, lai noņemtu šos
traipus.

Dozatora trauciņā
palicis mazgāšanas
līdzeklis

Trauki aizsedz mazgāšanas
līdzekļa trauciņus.

Ievietojiet traukus pareizi.
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Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts

Kļūme Iespējamie cēloņi Risinājums

Trauki nežūst Trauki nav ievietoti pareizi Ievietojiet traukus atbilstoši norādījumiem.

Par maz skalošanas līdzekļa Palieliniet skalošanas līdzekļa daudzumu/uzpildiet
skaņošanas līdzekļa dozatoru.

Trauki izņemti par ātru Neiztukšojiet trauku mazgājamo mašīnu uzreiz pēc
trauku mazgāšanas. Nedaudz atveriet durvis, lai izkļūtu
tvaiki. Izņemiet traukus tikai tad, ja tie ir pietiekami
atdzisuši. Vispirms iztukšojiet apakšējo grozu. Tas
nepieļaus ūdens nokļūšanu uz traukiem apakšējā grozā.

Izvēlēta nepareiza
programma

Īslaicīgas darbības programmā mazgāšanas temperatūra
ir zemāka. Tādējādi samazinās arī tīrīšanas veiktspēja.
Izvēlieties programmu ar ilglaicīgāku mazgāšanu.

Izmantoti piederumi ar
zemas kvalitātes
pārklājumu

Tos mazgājot, ūdens izsūknēšana ir apgrūtināta. Šādu
veidu galda piederumi vai trauki nav piemēroti
mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā.

Kļūdu kodi
Ja rodas kļūmes, ierīce brīdinās jūs par to, parādot kļūdu kodus.

Kodi Nozīme Iespējamie cēloņi

E1 Ilgāka ieplūde. Nav atgriezts ūdenskrāns, ūdens ieplūde ir ierobežota, vai
ūdens spiediens ir par zemu.

E4 Pārplūde Kādā no trauku mazgājamās mašīnas mezgliem ir
noplūde.

E8 Sadales vārsta orientācijas
kļūme.

Atvērts kontūrs vai bojāts sadales vārsts.

• Ja rodas pārplūde, pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru aizgrieziet ūdenskrānu.
• Ja pārmērīgas uzpildes vai nelielas noplūdes dēļ pamatnes paliktnī ir ūdens, tas jāizlej pirms

trauku mazgājamās mašīnas atkārtotas ieslēgšanas.

BRĪDINĀJUMS.
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Augstums 845 mm

Platums 448 mm

Dziļums 600 mm (ar aizvērtām durvīm)

Ūdens spiediens 0,04–1,0 MPa

Barošana Sk. nominālo vērtību plāksnīti

Ietilpība 10 komplekti

600 (ar aizvērtām durvīm)



245

Grozu piepildīšana saskaņā ar EN 50242

Augšējais grozs

Apakšējais grozs

Galda piederumu grozs

Informācija par saderības pārbaudi, kas
veikta saskaņā ar EN 50242
Ietilpība: 10 komplekti
Augšējā groza novietojums: apakšējā
pozīcija
Programma: ECO (Ekonomiskā)
Skalošanas līdzekļa iestatījums: 6
Mīkstinātāja iestatījums: H4

Krūzītes

Apakštasītes

Glāzes

Maza servējamā bļoda

Vidēja servējamā bļoda

Liela servējamā bļoda

Deserta šķīvji

Pusdienu šķīvji

Zupas šķīvji

Ovāls šķīvis

1 Zupas karotes

2 Dakšiņas

3 Naži

4 Tējkarotes

5 Deserta karotes

6 Servēšanas karotes

7 Servēšanas dakšiņas

8 Mērces kausi
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Ražotājs WHIRLPOOL

Standarta komplektu skaits 10

Energoefektivitātes klase 1) A++

Enerģijas patēriņš gadā 2) 211 kWh

Parasta mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš 0,74 kWh

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā 0,45 W

Enerģijas patēriņš, ierīcei paliekot ieslēgtai 0,49 W

Ūdens patēriņš gadā 3) 2380 litri

Žāvēšanas efektivitātes klase 4) A

Parasts mazgāšanas cikls 5) ECO 50 °C

Parasta mazgāšanas cikla programmas ilgums 170 min

Trokšņa līmenis 45 dB(A) re 1 pW

Uzstādīšana Savrupstāvoša ierīce

Augstums 84,5 cm

Iebūvējama Jā

Platums 44,8 cm

Dziļums (ar savienojumiem) 60 cm

Jaudas patēriņš 1930 W

Nominālais spriegums/frekvence AC 220–240 V/50 Hz

Ūdens spiediens (plūsmas spiediens) 0,4–10 bāri = 0,04–1 Mpa

Tehnisko datu lapa
Sadzīves trauku mazgājamās mašīnas datu lapa atbilstoši ES direktīvai 1059/2010.

PIEZĪME.
1) No A+ + + (augstākā efektivitātes klase) līdz D (zemākā efektivitātes klase)
2) Enerģijas patēriņš 211 kWh gadā atbilst 280 parastiem mazgāšanas cikliem, izmantojot aukstā ūdens

pieslēgumu un zemu jaudas patēriņa režīmu. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces lietošanas
veida.

3) Ūdens patēriņš 2380 litri gadā atbilst 280 parastiem mazgāšanas cikliem. Faktiskais ūdens patēriņš būs
atkarīgs no ierīces lietošanas veida.

4) No A (augstākā efektivitātes klase) līdz G (zemākā efektivitātes klase).
5) Šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku mazgāšanai; tā ir efektīvākā programma enerģijas un ūdens

patēriņa ziņā, mazgājot šādu veidu traukus.
Šī ierīce (to piegādājot) atbilst šādiem Eiropas standartiem un direktīvām:
- LVD 2006/95/EK
- EMC 2004/108/EK
- ErP 2009/125/EK
Iepriekš norādītās vērtības ir izmērītas atbilstoši standartiem norādītajos darbības apstākļos.
Rezultāts var būtiski atšķirties atkarībā no trauku daudzuma un netīrības pakāpes, ūdens cietības,
mazgāšanas līdzekļa daudzuma, utt.
Šīs rokasgrāmatas pamatā ir Eiropas Savienības standarti un regulas.
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ĀTRĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Plašāku ierīces lietošanas aprakstu skatiet pamata lietošanas rokasgrāmatā.

Ierīces ieslēgšana Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Atveriet ierīces durvis.

Ierīces izslēgšana Kad mazgāšanas cikls pabeigts, 3 sekundes skanēs trauku mazgājamās mašīnas skaņas signāls, tad
tas izslēgsies. Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Ūdenskrāna
aizgriešana; grozu
iztukšošana

Brīdinājums. Pirms trauku izņemšanas no trauku mazgājamās mašīnas uzgaidiet dažas minūtes
(aptuveni 15 minūtes), jo trauki un piederumi ir karsti un vārīgāki.
Tie arī labāk nožūs. Izņemiet traukus, sākot ar apakšējo grozu.

Mazgāšanas līdzekļa
dozatora uzpilde

A nodalījums:
katrā mazgāšanas ciklā.
B nodalījums:
tikai programmām ar priekšmazgāšanu (izpildiet lietošanas norādījumus)

Skalošanas līdzekļa
pārbaude

Mehānisks indikators C.
Elektrisks indikators vadības panelī (ja tāds ir).

Reģenerācijas sāls
līmeņa
pārbaude

Tikai modeļiem ar ūdens mīkstināšanas sistēmu.
Elektrisks indikators vadības panelī (ja tāds ir).
Ja vadības panelī nav sāls brīdinājuma indikatora (dažos modeļos), varat noteikt,
kad jāiepilda sāls ūdens mīkstināšanas sistēmā pēc trauku mazgājamās mašīnas
veikto ciklu skaita.

Trauku ievietošana
grozos

Notīriet lielas ēdiena atliekas. Sairdiniet pie pannām piedegušu ēdienu,
tad ievietojiet traukus grozos. Skatiet norādījumus par trauku ievietošanu.

Programmas 
izvēle

Aizveriet ierīces durvis, nospiediet pogu Program (Programma), līdz iedegas izvēlētās programmas
indikators (sk. nodaļu “Lietošanas norādījumi”).

Trauku mazgājamās
mašīnas ieslēgšana

Atgrieziet ūdenskrānu un nospiediet Start/Pause (Sākt/pauze). Ierīce sāks darboties pēc
aptuveni 10 sekundēm.

Programmas maiņa

1. Pašreiz ieslēgto ciklu var mainīt tikai tad, ja tas darbojas neilgu laiku. Pretējā gadījumā mazgāšanas
līdzeklis, iespējams, jau būs izlietots un mazgāšanas ūdens no ierīces izvadīts. Ja tā notiek, uzpildiet
mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
2. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai apturētu mazgāšanu; tad pēc 3 sekundēm nospiediet
pogu Program (Programma) — programma tiks atcelta.
3. Nospiediet pogu Program (Programma), lai izvēlētos jaunu programmu.
4. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), un trauku mazgājamā mašīna 
sāks darboties pēc 10 sekundēm.

Papildu trauku
ievietošana trauku
mazgājamā mašīnā

1. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), lai apturētu mazgāšanu.
2. Nedaudz paveriet durvis.
3. Pēc izsmidzinātāju apturēšanas durvis varēs atvērt pilnībā.
4. Pievienojiet papildu traukus.
5. Aizveriet durvis.
6. Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/pauze), un trauku mazgājamā mašīna 
sāks darboties pēc 10 sekundēm.

Ja ierīce tiek izslēgta
mazgāšanas laikā

Ja ierīce tiek izslēgta mazgāšanas cikla laikā, atkārtoti ieslēdzot, vēlreiz izvēlieties mazgāšanas ciklu
un lietojiet trauku mazgājamo mašīnu saskaņā ar sākotnējo ieslēgšanas iestatījumu.

BRĪDINĀJUMS.

Uzmanīgi atveriet
ierīces durvis.
Atverot durvis, var
izplūst karsts
tvaiks.
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