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Programma
Apģērbu 
apstrādes 

uzlīmes

Maks. veĮas 
ievieto-
šanas

daudzums
kg

Mazgāšanas veids/ piezīmes

- levērojiet apģērbu ražotāja uzlīmēs minētod ieteikumus

Mazgāšanas līdzekļi un 
piedevas

Papildiespējas Maks. 
izgriešanas

ātrums

apgr./min.

Priekš
mazgā-

šana

Gavelnā
mazgā-

šana

Mīksti-
nātājs

Aizkavētā 
palaišana

“Intensīvās 
mazgāšanas

Papildu 
skalošanas

Energo- 
efektivitāte

Priekš
mazgā-

šana

Izgrie- 
šana

Turn & Wash
30°C

Turn & Wash
30°C

3.5
Labākais ikdienas risinājums mazgāšanai. Īpaši noderīgs viegli un vidēji 
netīriem kokvilnas vai sintētikas audumiem, jo mazgāšana notiek zemā 
temperatūrā ar maksimālo centrifūgas ātrumu.

– Jā i i – – – – – Maks.

Sintētika
40°C 40°

3.0
Nedaudz netīru apģērbu mazgāšanai, kas gatavoti no sintētiskajām 
šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/
sintētisku materiālu sajaukuma.

i Jā i i i i i i i Maks.

Kokvilna
40 - 60 - 90°C 40° 60° Maks. Nedaudz netīru vai ļoti netīru rupju kokvilnas audumu mazgāšanai. i Jā i i i i i i i Maks.

Eco Kokvilna 

40 - 60°C
40°  60° Maks.

Nedaudzi netīru kokvilnas apģērbu mazgāšanai. 40 °C un 60 °C 
temperatūrā tā ir standarta kokvilnas programma, kas ir visefektīvākā 
attiecībā uz ūdens un enerģijas patēriņu. 

– Jā i i – i – – i Maks.

Vilna
20°C 20°

1.0

Visus vilnas apģērbus var mazgāt, izmantojot programmu “Vilna” pat tad, ja 
uz tiem ir “mazgāšanas tikai ar rokām” etiķete. Lai iegūtu labākus rezultātus, 
izmantojiet speciālos mazgāšanas līdzekļus un nepārsniedziet maks. kg 
norādīto veļas daudzumu.

– Jā i i – – – – i Maks.

Delikāti 
apģērbi

30°C
30° 1.5 Īpaši delikātu apģērbu mazgāšanai. Pirms mazgāšanas ieteicams apģērbu 

izgriezt ar iekšpusi uz āru.
– Jā i i – – i – i Maks.

Krāsas
40°C 40° 3.5 Viegli vai vidēji netīram kokvilnas vai sintētikas audumam, vai abu auduma 

veidu sajaukumam; arī delikātiem apģērbiem. Palīdz saglabāt auduma krāsas.
– Jā i i – i i – i Maks.

Kokvilna
30°C 30°

3.5 Ātrai viegli netīru apģērbu mazgāšanai. Šis cikls ilgst tikai 30 minūtes, 
tādējādi taupot laiku un enerģiju.

– Jā i i – – i – i Maks.

Sintētika
30°C 30°

3.0
Saīsināts cikls viegli netīriem apģērbiem, kas gatavoti no sintētiskajām 
šķiedrām (piemēram, poliestera, poliakrila, viskozes u.c.) vai kokvilnas/
sintētisku materiālu sajaukuma.

– Jā i i – i i – i Maks.

Centrifūga ar 
notecināšanu – Maks. Atdaliet intensīvās centrifūgas programmu. Rupjas veļas mazgāšanai. – – – i – – – – i Maks.

Skalošana ar 
centrifūgu – Maks. Atdaliet skalošanu un intensīvo centrifūgas programmu. Rupjas veļas 

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

I. Norāde “Apkope” 

J. Norāde “Aizgriezts ūdenskrāns” 

K. Norāde “Iztīrīt sūkni” 

A. Programmu pārslēgs

B. Laika displejs

C. Poga “Aizkavētā palaišana”  

D. Programmas izpildes secības indikators

E. Poga “Izgriešana” 

F. Poga “Sākt/Pauze“ 

G. Poga “Atiestatīt/ūdens izsūknēšana”  

H. “Durvis bloķētas” indikators 

i  = neobligāti / jā = nepieciešama dozēšana



• Aktivizējot priekšmazgāšanas iespēju, nelietojiet 
galvenajai mazgāšanai šķidro mazgāšanas 
līdzekli.

“Intensīvās mazgāšanas” poga
• Izvēlieties šo opciju, ja lietojat papildu 

mazgāšanas līdzekļus traipu iztīrīšanai – tas 
uzlabos līdzekļa iedarbību, nodrošinot labāku 
mazgāšanu un traipu tīrīšanu.

• Lietojiet maksimālās noslodzes laikā. Pievienojiet 
piemērotu daudzumu papildu mazgāšanas 
līdzekļa (pulvera veidā), lai iztīrītu traipus 
pamatmazgāšanas ciklā. 

• Tas var pagarināt programmas darbības laiku 
par 10 minūtēm. Piemērots lietošanai ar traipu 
tīrītājiem un balinātājiem uz skābekļa bāzes. 
Neizmantojiet hlora vai perborāta balinātājus.

“Papildu skalošanas” poga
• Palīdz atbrīvoties no mazgāšanas līdzekļa, 

pagarinot skalošanas fāzi.
• Īpaši piemērots bērnu drēbīšu un alerģisku 

cilvēku veļas mazgāšanai, kā arī izmantošanai 
vietās, kur ir mīksts ūdens.

“Energoefektivitāte” poga
• Ietaupa ūdens uzsildīšanai nepieciešamo 

elektroenerģiju, vienlaikus nodrošinot labus 
mazgāšanas rezultātus.

• Ieteicams viegli netīriem apģērbiem bez 
traipiem. 

• Pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzeklis ir piemērots 
mazgāšanai aukstā ūdenī (15 vai 20°C).

• Poga parasti pieejama, ja programmai ir izvēlēta 
zemākā temperatūra.

 “Izgiriešana” poga
• Katrai programmai ir sākonēji noteikts veļas 

izgriešanas ātrums.
• Nospiediet taustiņu lai iestatītu veļas izgriešanas 

ātrumu.
• Ja ir izvēlēts ātrums “0”, beigu izgriešana tiek 

atcelta, taču starpskalošana netiks deaktivizēta. 
Tiks izsūknēts tikai ūdens.

AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA

 Lai iestatītu atlasītās programmas atlikto palaišanu, 
nospiediet aizkavētās palaišanas pogu, lai 
iestatītu vēlamo atlikšanas laiku. Aizkavētās 
palaišanas poga iedegas un, kad programma 
sāk darboties, izslēdzas. Nospiežot “Sākt/
pauze” pogu, sākas laika aizkaves atskaite. Laika 
aizkaves indikators vairs neparādās displejā, kad 
programma sāk darboties un tas tiek aizstāts ar 
atlikušo programmas laiku. Iepriekš izvēlētais 
stundu skaits var tikt samazināts, atkal piespiežot 
aizkavētās palaišanas pogu. Neizmantojiet šķidros 
mazgāšanas līdzekļus, kad ir aktivizēta šī opcija. Lai 
atceltu aizkavētās palaišanas opciju, pagrieziet 
programmu selektoru citā pozīcijā.

 PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

Atgrieziet ūdenskrānu un nospiediet taustiņu 
“Sākt/Pauze”. Iedegsies taustiņa “Sākt/Pauze” 
indikators. Programmas izpildes secības indikators 
norādīs uz programmas fāzi, pārvietojoties no 
kreisās uz labo pusi mazgāšanas, sklaošanas, veļas 
izgriešanas/ūdens izsūknēšanas laikā. Laika displejs 
parādis atlikušo programmas izpildes laiku.

“DURVIS BLOĶĒTAS ” INDIKATORS  

Pēc programmas sākuma iedegas lampiņa 
(simbols), lai norādītu, ka vāku nevar atvērt. 
Programmas izpildes laikā lūka tiek bloķēta, un 
to nedrīkst atvērt. Ja ir  nepieciešams tomēr atvēr 
lūku programmas izpildes laikā, skaties sadaļu 
“Aktivizētās programmas atcelšana (atiestatīšana)”.

NORĀDES PAR KĻŪDU

Ja rodas kādas kļūdas vai darbības traucējumi, 
skatiet lietošanas instrukciju nodaļu „Traucējumu 
meklēšana”.
Norāde “Aizgiezts ūdenskrāns” - 
Veļas mašīnai nepieplūst ūdens vai arī tā padeve ir 
nepietiekama; iespējams, ūdens krāns ir aizvērts vai 
arī ir sametusies ūdens ievades caurule.

1. 
MAZGĀŠANAS CIKLA SAGATAVOŠANA

Ievietojiet veļas mašīnā veļu, aizveriet cilindra 
durtiņas un pārbaudiet, vai tās ir aizvērtas 
pareizi.

2. Ielejiet mazgāšanas līdzekli un piedevas, 
kā aprakstīts lapas otrā pusē un lietošanas 
pamācībā.

3. Aizveriet vāku. 
4. Pagrieziet programmu pārslēgu uz 

nepieciešamo programmu un temperatūru. Laika 
displejā ir redzams atlasītās programmas ilgums 
(stundās un minūtēs), mirgo pogas “Sākt/pauze” 
indikators. Iedegas iepriekš iestatītā centrifūgas 
ātruma indikators. Ja nepalaidāt programmu drīz 
pēc izvēles veikšanas, veļas mazgājamā mašīna 
automātiski izslēgsies aptuveni pēc piecpadsmit 
minūtēm. Lai vēlreiz ieslēgtu veļas mašīnu, 
pagrieziet programmu pārslēgu uz “O”, tad vēlreiz 
uz vajadzīgo programmu.

VAJADZĪGĀS IESPĒJAS IZVĒLE

Nospiediet nepieciešamās iespējas taustiņu - 
iedegsies attiecīgais indikators. Ja programmas 
un papildfunkcijas kombinācija nav iespējama, 
indikatori automātiski nodzisīs. Nepiemērotu 
iespēju kombinācijas netiek izvēlētas.
Poga “Priekšmazgāšanas”
• Tas paredzēts tikai ļoti netīras veļas mazgāšanai 

(smišlu, granulētu netīrumu likvidēšanai). 
Palielina mazgāšanas ciklu par aptuveni 19 min.

“Apkope” - 
“Apkopes” indikatora iedegšanos var izraisīt 
elektriskā komponenta kļūme.
Norāde “Iztīrīt sūkni” - 
Notekūdeņi netiek izsūknēti. Iespējams, ir 
sametusies kanalizācijas caurule vai jātīra filtrs 
(skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu “Filtra 
tīrīšana”).

Centrifūgas apgriezienu skaits uz displeja 
mirgo: nelīdzsvarotība izgriešanas laikā.

• 
PROGRAMMAS BEIGAS

Rādījums “Durvis bloķētas” nodziest, un 
displejā ir redzams uzraksts “End”. Lai taupītu 
elektroenerģiju, aptuveni pēc piecpadsmit 
minūtēm veļas mazgājamā mašīna pilnībā 
izslēgsies.

1. Pagriezeiet programmu pārslēgu stāvoklī “O”.
2. Aizgrieziet ūdenskrānu.
3. Atveriet vāku un durvis, izkraujiet veļu no 

mašīnas.
4. Atstājiet vāku kādu laiku atvērtu, lai mašīnas 

iekšpuse varētu izžūt.

1. 

PROGRAMMAS UN/VAI IESPĒJU MAIŅA PĒC 
PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANAS

Nospiediet pogu “Sākt/Pauze”, lai apturētu 
programmu. Sāks mirgot indikators.

2. Izvēlieties jaunu programmu (un temperatūru), 
papildiespējaws un, ja nepieciešams, arī citu veļas 
izgriešanas ātrumu.

3. Nospiediet vēlreiz pogu “Sākt/Pauze”. Jaunā 
programma tiks turpināta no tās vietas kur 
tika apturēta iepriekšējā. Šīs programmas laikā 
nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

AKTIVIZĒTĀS PROGRAMMAS ATCELŠANA 
(ATIESTATĪŠANA) PIRMS TĀS BEIGĀM

Nospiežot taustiņu “Atiestatīt/ūdens 
izsūknēšana”, programma tiks atcelta pirms tās 
beigām.
• Uz dažām sekundēm paturiet pogu “Atiestatīt/

ūdens izsūknēšana”. Viss ūdens tiek izvadīts. 
Var paiet kāds brīdis, līdz var atvērt durtiņas.

Patēriņa vērtības tika noteiktas parastos apstākļos atbilstoši standartam IEC/EN 60 456. Patēriņa dati mājas apstākļos var mainīties atkarībā no tabulā minētā 
ūdens spiediena un  temperatūras, kā arī ievietotā veļas daudzuma un mazgāšanas veida. Ūdens un enerģijas patēriņš atbilst programmas noklusējuma 
iestatījumam. Ja izvēlas īpašas opcijas vai maina apgriezienu ātrumu vai temperatūru, patēriņa dati mainās.

  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.

* Lai samazinātu ūdens temperatūru, pirms ūdens izsūknēšanas mazgāšanas cikla beigās tiek pievienots nadaudz aukusta ūdens.
** Energomarķējuma atsauces programmas. Lai taupītu elektroenerģiju, patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās programmas temperatūras.

PATĒRIŅA DATI Izslēgtas ierīces elektroenerģijas patēriņš ir 0,11 W, gaidīšanas režīmā – 0,11 W.

Programme
Temperatūra

(°C)

Veļas 
ievietošana

(kg)

Ūdens

(l)

Elektroenerģija

(kWh)
Apt. Programmas ilgums  

  (stundās : minūtēs) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45

Sintētika 40 3.0 45 0.52 1:50 47
Kokvilna 40 6.0 60 0.80 3:00

64Kokvilna 60 6.0 60 0.99 3:00
Kokvilna 90 6.0 53* 1.91 2:05

Eco Kokvilna ** 60 6.0 48 0.78 4:00

62
Eco Kokvilna ** 60 3.0 31 0.65 2:10
Eco Kokvilna ** 40 6.0 48 0.65 2:50
Eco Kokvilna ** 40 3.0 31 0.59 2:00

Vilna 20 1.0 40 0.40 0:35
Delikāti apģērbi 30 1.5 50 0.50 0:45

Krāsas 40 3.5 43 0.47 0:59
Kokvilna 30 3.5 42 0.25 0:30
Sintētika 30 3.0 40 0.31 0:50


