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• Žāvētāju drīkst transportēt tikai stāvus.
• Žāvētāju drīkst transportēt vai pārvietot tikai divas 

personas.
• Žāvētājs ir paredzēts veļas žāvēšanai tikai 

mājsaimniecības vajadzībām parastā daudzumā.
• Pirms žāvētāja lietošanas iepazīstieties ar 

norādījumiem, kas minēti šajā norādījumu 
rokasgrāmatā un programmu tabulā.

• Saglabājiet turpmākai izmantošanai lietošanas 
norādījumus un programmu tabulu. Ja nododat 
žāvētāju citai personai, pievienojiet ierīcei arī 
lietošanas norādījumus un programmu tabulu.

• Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par 
īpašuma bojājumiem, personu vai mājdzīvnieku 
savainojumiem, kas radušies, neievērojot šajos 
lietošanas norādījumos minētās vadlīnijas.

1. Iesaiņojuma noņemšana un ierīces pārbaude
• Pēc izsaiņošanas pārbaudiet vai žāvētājs nav 

bojāts. Ja rodas šaubas, neizmantojiet 
žāvētāju. Sazinieties ar klientu apkalpošanas 
centru vai ierīces mazumtirgotāju.

• Ja pirms piegādes ierīce atradusies lielā 
aukstumā, pirms lietošanas turiet to istabas 
temperatūrā pāris stundu.

• Neizmantojiet žāvētāju, ja tam transportēšanas 
laikā radušies bojājumi. Sazinieties ar kādu no 
mūsu klientu apkalpošanas centra tehniķiem.

2. Pieslēgšana elektrotīklam
• Ierīci elektrotīklam drīkst pieslēgt tikai kvalificēts 

tehniķis saskaņā ar ražotāja norādījumiem un 
pašreiz spēkā esošiem vispārējiem drošības 
noteikumiem.

• Elektriskajam pieslēgumam jāatbilst vietējiem 
elektroenerģijas piegādes uzņēmuma 
noteikumiem.

• Informācija par spriegumu, enerģijas patēriņu 
un nepieciešamo drošinātāja aizsardzību 
norādīta tehnisko datu plāksnītē, kas 
piestiprināta žāvētāja aizmugurē.

• Žāvētājs jāiezemē atbilstoši noteikumiem.
• Pirms jebkādas žāvētāja apkopes veikšanas 

atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
• Strāvas kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai klientu 

apkalpošanas centra darbinieki.
• Pēc ierīces uzstādīšanas jānodrošina 

netraucēta piekļuve strāvas kabeļa 
kontaktspraudnim vai arī jāuzstāda daudzpolu 
slēdzis pilnīgai atvienošanai.

• Apgaismojuma spuldzes nomaiņu drīkst veikt 
tikai klientu apkalpošanas centrs.

3. Uzstādīšana
• Neuzstādiet žāvētāju vietās, kur tas būtu pakļauts 

nepiemērotas vides iespaidam, piemēram, vietā 
ar nepietiekamu ventilāciju vai temperatūru, kas 
zemāka par 5°C vai augstāka par 35°C.

• Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, 
bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē 
(kā tas ir žāvēšanas tvertnei), lai netiktu ierobežota 
žāvēšanas tvertnes durvju pilnīga atvēršana.

• Žāvētāja uzstādīšanai nav piemērotas nelielas 
uzglabāšanas telpas, vannas istabas, tualetes, 
dušas telpas u.c. Ja ierīce tomēr jāuzstāda tādā 
vietā, jānodrošina laba telpas ventilācija (ar 
atveramām durvīm, ventilācijas restēm vai 
atverēm, kas lielākas par 500 cm²).

• Pirms pirmā žāvēšanas cikla aktivizēšanas, 
pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir pilnībā iebīdīta 
ierīcē un apakšējais filtrs pareizi uzstādīts.

• Pirms pirmā žāvēšanas cikla aktivizēšanas, 
pārbaudiet, vai ir pievienotas visas ūdens aizplūdes 
sistēmas šļūtenes (kā parādīts tālāk attēlā).

• Ja iespējams, izmantojiet šļūteni, lai aizvadītu 
ūdeni tieši mājas notekūdens cauruļvadu sistēmā. 
Tādējādi katra žāvēšanas cikla beigās vairs 
nevajadzēs iztukšot ūdens tvertni, jo 
kondensācijas ūdens varēs netraucēti aizplūst. 
Skatiet arī sadaļu “Aizplūdes sistēma”.

• Neuzstādiet žāvētāju uz biezas grīdsegas.

• Sargieties iespiest strāvas kabeli starp žāvētāju 
un sienu.

• Uzstādot žāvētāju, rūpīgi nolīmeņojiet to uz 
grīdas, izmantojot ierīces četras regulējamās 
kājiņas, un pārbaudiet novietojumu ar līmeņrādi.

ŽĀVĒTĀJA UZSTĀDĪŠANA
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• Ja vietas trūkuma dēļ žāvētājs jāuzstāda blakus 
gāzes plītij vai ogļu krāsnij, starp ierīcēm 
jānovieto siltumizolācijas plāksne (85 x 57 cm), 
kuras pret krāsni pavērstā puse jāpārklāj ar 
alumīnija foliju.

• Žāvēšanas tvertni nedrīkst iebūvēt sienā.
• Žāvētāju var iebūvēt zem darbvirsmas. Ierīcei 

jānodrošina atbilstoša ventilācija. Aiz darbvirsmas, 
zem kuras tiek iebūvēts žāvētājs, jāuzstāda 
ventilācijas restes (vismaz 45 cm x 8 cm).

4. Attāluma nodrošinātāju uzstādīšana
Lai nodrošinātu pareizu atstatumu starp ierīces 
aizmuguri un sienu, kā arī pietiekamu ventilāciju, 
pirms pirmā žāvēšanas cikla aktivizēšanas žāvētāja 
mugurpusē jāuzstāda attāluma nodrošinātāji.
A. Izņemiet no iesaiņojuma divus attāluma 

nodrošinātājus.
B. Attāluma nodrošinātāji jāuzstāda uz žāvētāja 

mugurpusē esošā aizsargpārsega.

C. Ievietojiet attāluma nodrošinātājus abās pusēs 
esošajās atverēs.

D. Nofiksējiet attāluma nodrošinātājus, pagriežot 
tos pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz 
atdurei.

5. Lietotāja un bērnu aizsardzība
• Neļaujiet bērniem spēlēties ar žāvētāju.
• Gādājiet, lai tvertnē nav bērnu vai mazu 

mājdzīvnieku.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus (plastmasas 

maisus, polistirola daļas, u.c.) bērniem 
nepieejamā vietā, jo tie ir potenciāli bīstami.

• Ierīci nedrīkst lietot personas ar nepietiekamām 
fiziskām, garīgām vai uztveres spējām, personas 
ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, tostarp 
bērni, ja vien netiek nodrošināta viņu uzraudzība 
vai ierīces izmantošanas norādījumus nesniedz 
par viņu drošību atbildīgā persona. Neļaujiet 
bērniem spēlēties ar ierīci.

Vairāklīmeņu uzstādīšanas komplekts
• Atkarībā no jūsu veļas mašīnas 

modeļa šo žāvētāju var novietot 
uz veļas mašīnas ar priekšējo 
veļas ielādi.
Lai iegūtu plašāku informāciju, 
sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.

B

C

D
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• Lai līdz minimumam samazinātu 
žāvēšanas tvertnes aizdegšanās iespēju, 
ievērojiet tālāk uzskaitīto:

• Ar naftas produktiem piesūcies apģērbs var 
piepeši aizdegties, it īpaši, ja tas tiek pakļautas 
siltuma avotu, piemēram, žāvēšanas tvertnes 
iedarbībai. Veļa kļūst silta, izraisot eļļā 
oksidācijas reakciju. Oksidācija rada karstumu. 
Ja karstums nevar aizplūst, veļa var sakarst un 
viegli aizdegties. Ar naftas produktiem 
piesūkušos veļu sakraujot kaudzē vai novietojot 
to glabāšanai, karstums nevar aizplūst, un tas 
tādējādi rada ugunsbīstamību.

• Nežāvējiet žāvēšanas tvertnē nemazgātu veļu.
• Nodrošiniet ierīces apkopi atbilstoši norādēm 

sadaļā “Apkope un tīrīšana”.
• Nodrošiniet ierīces uzstādīšanu atbilstoši 

iepriekš sniegtajam aprakstam.
• Pirms tādas veļas apstrādes žāvēšanas tvertnē, 

kas piesūcināta ar augu eļļu, alkoholu, petroleju, 
benzīnu, traipu tīrītājiem, terpentīnu, vasku, vaska 
tīrītājiem, mazgājiet to karstā ūdenī, pievienojot 
lielāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

• Neizmantojiet viegli uzliesmojošus tīrīšanas 
līdzekļus.

• Nelietojiet žāvēšanas tvertni, ja tīrīšanai 
izmantotas ķimikālijas.

• Nežāvējiet žāvēšanas tvertnē izstrādājumus no 
putugumijas (lateksa putas), dušas cepures, 
ūdensizturīgus audumus, izstrādājumus un 
drēbes ar gumijas pārklājumu vai spilvenus, 
kuros ir putugumijas ieliktņi.

• Audumu mīkstinātājus vai līdzīgus 
izstrādājumus var izmantot tikai atbilstoši šādu 
līdzekļu ražotāja norādījumiem. 

• Izņemiet no veļas kabatām visus priekšmetus, 
piemēram, šķiltavas un sērkociņus.

• Neizmantojiet un neglabājiet žāvētāja tuvumā 
viegli uzliesmojošus materiālus.

• Neapturiet žāvēšanas tvertni pirms žāvēšanas 
cikla beigām, ja vien visa veļa netiek ātri 
izņemta un izklāta karstuma neitralizēšanai. 

• Uzmanību! Aizmugurējais panelis var būt 
karsts.

• Žāvētājs ir piemērots lietošanai tikai telpās. 
• Neizmantojiet pagarinātājus vai vairākus sadalītājus.

• Saskaņā ar enerģijas deklarācijas prasībām, 
pēc katra žāvēšanas cikla ir jāattīra pretplūksnu 
filtra sietiņi un apakšējais filtrs. Pēc katra 
žāvēšanas cikla tekošā ūdenī jāiztīra arī 
apakšējā filtra ieliktnis.

• Pirms jauna žāvēšanas cikla sākšanas žāvētāja 
filtra sietiņiem un filtra ieliktnim jābūt sausam.

• Pēc žāvētāja izmantošanas iestatiet 
programmas/laika izvēles slēdzi stāvoklī “0”. 
Tādējādi tiks novērsta žāvētāja nejaušas 
ieslēgšanas iespēja.

• Pirms tīrīšanas vai apkopes, izslēdziet žāvētāju 
un atvienojiet to no elektrotīkla.

• Žāvētāja korpusa tīrīšanai izmantojiet neitrālu 
mazgāšanas līdzekli un mitru drānu.

• Nelietojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.

• Žāvēšanas cikla beigu fāzē karstums netiek 
izmantots (atdzesēšanas fāze), lai nodrošinātu to, 
ka veļa paliek tādā temperatūrā, kas to nesabojā.

• Noslaukiet uz durvju blīvējuma un durvīm 
esošas plūksnas ar mitru drānu.

• Ja ir nosprostojies pretplūksnu filtra siets, iztīriet 
to ar ūdeni un mīkstu suku.

• Tā kā plūksnas var izkļūt cauri filtram, 
izmantojot suku, mitru drānu vai putekļsūcēju, 
nepieciešams regulāri iztīrīt pilnībā visu filtra 
zonu (tostarp vietu zem filtra).

Eiropas Savienības atbilstības deklarācija
• Šis žāvētājs ir izstrādāts, izgatavots un tiek 

piegādāts atbilstoši šādu Eiropas Savienības 
direktīvu drošības prasībām:

• 2006/95/EK — zemsprieguma direktīva.
• 2004/108/EK — elektromagnētiskās 

savietojamības direktīva.

• Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 
2002/96/EK par atbrīvošanos no elektriskā un 
elektroniskā aprīkojuma (WEEE — Waste 
Electrical and Electronic Equipment).

• Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī 
izstrādājuma, palīdzēsit nepieļaut potenciāli 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku 
veselību, kura var rasties, šo izstrādājumu 
nepiemērotā veidā izmetot atkritumos.

PADOMI DROŠĪBAI UN VISPĀRĪGI IETEIKUMI
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Iesaiņojums

• Iesaiņojuma kaste ir pilnībā pārstrādājama 
atbilstoši atkārtotās pārstrādes simbolam.

Atbrīvošanās no iesaiņojuma un nolietotā 
žāvētāja

• Žāvētājs ir izgatavots no atkārtoti 
izmantojamiem materiāliem. Atbrīvojieties no 
žāvētāja saskaņā ar vietējiem atkritumu 
izmešanas noteikumiem.

• Pirms atbrīvošanās no ierīces, nogrieziet 
strāvas kabeli, lai žāvētāju vairs nevarētu 
pieslēgt elektrotīklam.

• Simbols  uz izstrādājuma vai uz ierīces 
komplektācijā iekļautajiem dokumentiem 
norāda, ka šo ierīci nevar izmest parastos 
mājsaimniecības atkritumos. Tā vietā ierīce 
jānodod piemērotā elektriskā un elektroniskā 
aprīkojuma otrreizējās pārstrādes vietā. 
Atbrīvošanās no ierīces jāveic atbilstoši 
vietējiem atkritumu izmešanas likumiem.

• Lai iegūtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma 
apstrādi, remontu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties 
ar vietējo pašpārvaldi, atkritumu savākšanas 
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.

Enerģijas taupīšanas padomi

• Maksimāli noslogojiet žāvētāju: atkarībā no veļas 
veida un programmas/žāvēšanas laika. Lai iegūtu 
papildinformāciju, skatiet programmu tabulu.

• Tā kā ūdens aizplūdei vajadzīgs mazāk 
enerģijas, izmantojiet maksimāli pieļaujamo 
veļas izgriešanas ātrumu. Izmantojot 
žāvēšanas ciklu, ietaupīsit laiku un enerģiju.

• Nepāržāvējiet veļu.

• Pēc katra žāvēšanas cikla notīriet plūksnu durtiņas.

• Pēc katra piektā žāvēšanas cikla iztīriet 
apakšējo filtru.

• Novietojiet žāvētāju telpā, kuras temperatūra ir 
robežās no 15 °C līdz 20 °C. Ja temperatūra 
augstāka, nodrošiniet telpas ventilāciju, 
piemēram, atverot logu.

• Lai panāktu vēlamo žāvēšanas rezultātu, izvēlieties 
veļai pareizu programmu/žāvēšanas laiku.

• Izvēlieties saudzīgas žāvēšanas iespēju tikai, 
ievietojot veļu nelielā daudzumā.

• Žāvējot kokvilnas veļu, ievietojiet žāvētājā gan 
gludināšanai paredzēto, gan uzreiz veļas skapī 
ievietojamu kokvilnas veļu. Sāciet ar gludināšanai 
paredzēto kokvilnas veļas programmu/žāvēšanas 
laika iestatījumu, cikla beigās izņemiet veļu, kas 
jāgludina, un žāvējiet atlikušo, izmantojot veļas 
skapī novietojamas veļas iestatījumu.

• Pēc katra cikla iestatiet programmas izvēles 
slēdzi stāvoklī “0”.
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ŽĀVĒTĀJA APRAKSTS

A. Darbvirsma

B. Ūdens tvertne

C. Kontakttapa

D. Durvis
Lai atvērtu durvis: pavelciet rokturi.
Lai aizvērtu durvis: uzmanīgi aizveriet, 
līdz nofiksējas.

E. Pretplūksnu filtrs

F. Apakšējais filtrs

G. Apakšējā filtra atloks

PRETPLŪKSNU FILTRA APKOPE UN TĪRĪŠANA

PĒC KATRA ŽĀVĒŠANAS CIKLA
• Pirms tīrīšanas vai apkopes izslēdziet žāvētāju.

• Katra žāvēšanas cikla beigās iztukšojiet ūdens tvertni.

• Katra žāvēšanas cikla beigās iztīriet pretplūksnu filtru.

Atkarībā no žāvētāja modeļa pretplūksnu filtram var 
būt atšķirīgs izskats.

A. Izņemiet pretplūksnu filtru no žāvētāja un to 
uzmanīgi atveriet.

B. Izņemiet no pretplūksnu sieta plūksnas.

C. Ja siets ir aizsērējis un to nevar iztīrīt ar rokām, 
mazgājiet filtru zem tekoša ūdens, tīrot ar mīkstu 
suku.

Kad pretplūksnu filtrs tīrs, ievietojiet to atpakaļ žāvētājā. 
Pirms sākt nākamo žāvēšanas ciklu, pārliecinieties, vai 
pretplūksnu filtrs ir ievietots pareizi.

C
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APAKŠĒJĀ FILTRA TĪRĪŠANA

A. Atveriet apakšējā filtra atloku un pabīdiet to malā. Paceliet filtra 
rokturi un izvelciet apakšējo filtru.

B. Atveriet filtru, paceļot filtra korpusa fiksatoru.

C. Izņemiet no filtra ieliktni.

D. Nolasiet no ieliktņa plūksnas. Pēc tam izskalojiet ieliktni tekošā 
ūdenī, lai iztīrītu atlikušās plūksnas.

E. Notīriet ar rokām plūksnas no abām filtra daļām. Ja uz filtra sieta 
paliek baltas atliekas, ko nevar notīrīt ar rokām, izskalojiet filtra 
daļas tekošā ūdenī. Ja nepieciešams, izmantojiet mīkstu suku.

F. Ievietojiet ieliktni atpakaļ filtra korpusā.

G. Uzstādiet filtra korpusu ietvarā, ievietojot korpusa tapas filtra 
ietvara atverēs un nofiksējiet tās. Pārbaudiet, vai ieliktnis netiek 
iespiests starp filtra daļām.

H. Iztīriet ar mitru drānu filtra ietvaru un sietu vai dariet to ļoti 
uzmanīgi ar putekļsūcēju.

I. Ievietojiet filtru atpakaļ žāvētājā ar rokturi horizontālā stāvoklī. 
Kad filtrs pilnībā ievietots, pārvietojiet rokturi uz leju, lai nofiksētu 
filtru. Pārbaudiet, vai rokturis pilnībā nofiksējas ietvara zonas 
abās pusēs aiz āķiem.

J. Nostipriniet vēlreiz apakšējā filtra atloku.

Piezīme. filtra ieliktni nedrīkst mazgāt veļas mašīnā kopā ar veļu.

B

A

C

D

E

F

G

H

I



119

Jūsu ērtībām:

Lai ūdens tvertni nebūtu jāiztukšo pēc katra 
žāvēšanas cikla, žāvētāju var pievienot tieši 
mājas notekūdeņu sistēmai.

Lai savāktu izlijušo ūdeni, novietojiet zem ierīces 
absorbējošu drānu.

A. Atvienojiet žāvētāja aizmugurējās daļas 
augšpusē esošo šļūteni.

B. Izņemiet šļūteni no aizmugurējā aizsargpārsega.

C. Pievienojiet šļūteni notekūdeņu sistēmai. 
Augstuma starpība starp grīdu, uz kuras 
novietots žāvētājs un pieslēgumu notekūdeņu 
sistēmai nedrīkst pārsniegt 1 m.

Ievērībai: lai nepieļautu sifona efektu, šļūtenes galu 
nedrīkst iegremdēt aizplūstošajā ūdenī. Pārliecinieties, 
vai šļūtene nav salocījusies un savijusies

ŪDENS AIZPLŪDES SISTĒMA

C
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DURVJU VĒRŠANĀS VIRZIENA MAIŅA

Jūsu ērtībām:

Ja vēlaties novietot žāvētāju uz veļas mašīnas, varat mainīt 
žāvētāja durvju vēršanās virzienu, novietojot durvju rokturi zemāk.

A. Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla.

B. Atveriet ierīces durvis.

C. Izmantojot knaibles, pagrieziet durvju augšpusē esošo 
kontakttapu (B) par 90° un izvelciet to ārā.

D. Durvju slēdzenes izņemšana
Izskrūvējiet 2 skrūves durvju slēdzenes sistēmas augšpusē un 
apakšpusē.

E. Izmantojot nelielu skrūvgriezi, virs durvju slēdzenes sistēmas 
piespiediet mazo podziņu, pārvietojiet durvju slēdzeni nedaudz 
uz augšu un ar pirkstu pavelciet durvju slēdzeni pie sevis.

F. Durvju vēršanās virziena maiņa
Izskrūvējiet no durvju fiksācijas mehānisma abas skrūves. 
Ieskrūvējot 2 skrūves, nostipriniet durvis vajadzīgajā pusē.
Lai nesabojātu durvju blīvējumu, skrūvējiet skrūves horizontālā 
stāvoklī.

G. Durvju slēdzenes atrašanās vietas maiņa
Ievietojiet durvju slēdzeni pretējā durvju pusē. Iespiediet to 
pilnībā atverē un pārvietojiet nedaudz uz leju, līdz tiek nofiksēta 
mazā durvju slēdzenes sistēmas podziņa.

H. Ieskrūvējiet abas skrūves durvju slēdzenes sistēmas augšpusē 
un apakšpusē.

I. Uzstādiet durvju iekšpuses augšējā daļā atpakaļ kontakttapu, to 
ievietojot un atkal pagriežot par 90°.

Piezīme.
Lūdzu, izmantojiet skrūvgriezi “Torx T20”. 

A

B

C

D

E
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KĻŪMJU KODI

Ja žāvētājs nedarbojas pareizi, var tikt parādīts kāds no tālāk minētajiem kļūmju kodiem.

KĻŪMES KODS Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, mēģiniet novērst 
problēmu pašrocīgi.

F01 – F04 Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

F05

Izslēdziet žāvētāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Pārliecinieties, vai telpas 
temperatūra ir robežās no 5°C līdz 35°C. Uzgaidiet 1 stundu. Pievienojiet 
žāvētāju elektrotīklam un ieslēdziet to vēlreiz. Ja kļūmi neizdodas novērst, 
lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

F06

Izslēdziet žāvētāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Pārliecinieties, vai telpas 
temperatūra ir robežās no 5°C līdz 35°C. Uzgaidiet 1 stundu. Pievienojiet 
žāvētāju elektrotīklam un ieslēdziet to vēlreiz. Ja kļūmi neizdodas novērst, 
lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

F07

Izslēdziet žāvētāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Pārliecinieties, vai telpas 
temperatūra ir robežās no 5°C līdz 35°C. Izņemiet no žāvētāja aptuveni pusi 
no kopējā veļas daudzuma. Uzgaidiet 1 stundu. Pievienojiet žāvētāju 
elektrotīklam un ieslēdziet to vēlreiz. Ja kļūmi neizdodas novērst, lūdzu, 
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

F10 – F24
Izslēdziet žāvētāju un atvienojiet to no elektrotīkla. Uzgaidiet 30 minūtes. 
Pievienojiet žāvētāju elektrotīklam un ieslēdziet to vēlreiz. Ja kļūmi neizdodas 
novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Nospiežot ierīces 
aktivizēšanas pogu, 2 
reizes sekundē mirgo 

gaismas diožu indikators

Pārliecinieties, vai durvis ir pareizi aizvērtas un apakšējais filtrs pareizi 
ievietots. Ja kļūmi neizdodas novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru.

Mirgo apakšējā filtra 
gaismas diožu 

indikators, nospiežot 
ierīces aktivizēšanas 

pogu, 2 reizes sekundē 
mirgo gaismas diožu 

indikators

Pārliecinieties, vai apakšējais filtrs pareizi ievietots. Ja kļūmi neizdodas 
novērst, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
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Ja kļūmi neizdodas novērst, pirms sazināties ar 
klientu apkalpošanas centru, problēmas 
atrisināšanai veiciet kādu no tālāk minētām 
darbībām:

Žāvēšana ir par ilgu/veļa nav pietiekami sausa

• Vai izvēlēta pareizā programma?

• Ievietotā veļa ir par mitru (veļas mašīnas 
izgriešanas ātrums mazāks nekā 800 apgr./min. 
Ja veļas izgriešanas ātrums ir mazāks par 800 
apgr./min., žāvēšanas cikla laikā var rasties 
ūdens tvertnes kļūme).

• Vai aizsērējis pretplūksnu filtrs (iedegas filtra 
indikators)?

• Vai aizsērējis apakšējais filtrs? (skatiet sadaļu 
“Pretplūksnu filtrs un apakšējais filtrs”).

• Vai telpas temperatūra ir par augstu?

• Vai iedegas cikla beigu indikatori? Žāvēšanas 
cikls ir pabeigts un var izņemt veļu.

• Vai izvēlēta saudzīgas apstrādes iespēja? 
Saudzīgās apstrādes iespēju jāizvēlas tad, ja 
žāvēšanas tvertnē tiek ievietos tikai nedaudz 
veļas.

• Vai ievietota dažādu veidu veļa (piemēram, 
kokvilnas un sintētisko audumu veļa)?

Žāvētājs nedarbojas:
(pēc elektroenerģijas piegādes pārtraukuma un/
vai barošanas kļūmes vienmēr nospiediet pogu 
Sākt/pauze).

• Vai kontaktspraudnis pareizi ievietots 
elektrotīkla rozetē?

• Vai radusies elektroenerģijas piegādes kļūme?

• Vai izdedzis drošinātājs?

• Vai ierīces durvis aizvērtas pareizi?

• Vai izvēlēta žāvēšanas programma?

• Vai izvēlēta atliktās ieslēgšanas iespēja?

• Vai aktivizēta poga Sākt/pauze?

• Vai iedegas indikatori?

Iedegas pretplūksnu filtra, ūdens tvertnes vai 
apakšējā filtra indikators:

• Vai pretplūksnu filtrs tīrs?

• Vai ūdens tvertne tukša?

• Vai ūdens tvertne ievietota pareizi?

• Vai apakšējais filtrs tīrs un pareizi uzstādīts?

Zem žāvētāja redzami ūdens pilieni:

• Vai apakšējais filtrs pareizi uzstādīts?

• Vai no apakšējā filtra blīvējuma ir notīrītas 
plūksnas?

• Vai no durvju blīvējuma ir notīrītas plūksnas?

• Vai ūdens tvertne uzstādīta pareizi?

• Vai žāvētājs nolīmeņots?

Klientu apkalpošanas centrs

Ja pēc iepriekš minētajām norādēm žāvētājs vēl 
arvien nedarbojas pareizi vai arī neizdodas 
novērst kļūmes, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru (skatiet garantiju).

Lūdzu, norādiet:

• Kļūmes būtību.

• Žāvētāja tipu un modeli.

• Apkopes kodu (numurs pēc vārda Apkope uz 
tehnisko datu plāksnītes), kas atrodas durvju 
atveres apakšpusē.

• Jūsu pilno adresi un tālruņa numuru.

PROBLĒMU NOVĒRŠANAS CEĻVEDIS/KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRS


