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DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS NOTEIKTI IZLASIET UN IEVĒROJIET

 Šis simbols atgādina, ka jāizlasa šī norādījumu 
rokasgrāmata.

 Pirms ierīces lietošanas izlasiet šīs drošības 
norādes. Saglabājiet tās turpmākām uzziņām. 

 Šajā instrukcijās un ierīces sniegtie svarīgie 
drošības brīdinājumi ir jāievēro vienmēr. Ražotājs 
atsakās no jebkuras atbildības par šo drošības 
norādījumu neievērošanu, ierīces neatbilstīgu 
izmantošanu vai vadības elementu nepareizu 
iestatīšanu.

 Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) nevajadzētu 
tuvoties šai ierīcei. Maziem bērniem (3–8 gadi) 
nevajadzētu tuvoties šai ierīcei, ja viņi netiek 
pastāvīgi uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un 
personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai 
garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām 
var izmantot šo ierīci tikai tad, ja viņi tiek 
uzraudzīti vai ir instruēti par drošu lietošanu un 
izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo 
ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt 
bērni bez uzraudzības. 

 BRĪDINĀJUMS! Nekad neapturiet ierīces 
darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi 
priekšmeti nav ātri izņemti un izklāti tā, lai 
izkliedētu siltumu.

 Priekšmetus, kas ir sasmērēti ar tādām vielām 
kā kulināro eļļu, acetonu, spirtu, benzīnu, 
petroleju, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, 
vasku un vaska tīrīšanas līdzekļiem, un tādus 
priekšmetus kā porainu gumiju (lateksa gumiju), 
dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgus 
tekstilizstrādājumus, apģērbu ar gumijas 
aizmuguri un apģērbu vai spilvenus ar porainas 
gumijas ieliktņiem ierīcē žāvēt nedrīkst. Izņemiet 
no kabatām visus priekšmetus, piemēram, 
šķiltavas un sērkociņus. Neizmantojiet ierīci, ja tās 
tīrīšanai izmantotas rūpnieciskas ķimikālijas. 

 Priekšmetus, kas ir izmērcēti eļļā, ierīcē žāvēt 
nedrīkst, jo tiem ir augsts uzliesmošanas risks.

 Nekad neatveriet durvis ar spēku un 
nepakāpieties uz tām.

 Žāvēšanas ciklu laikā pārliecinieties, vai ir 
ieslēgts ūdens krāns.
ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

 UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar 
ārēju slēgšanas ierīci, piemēram, taimeri, vai 
atsevišķu tālvadības sistēmu.

 Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un 
tamlīdzīgam lietojumam, piemēram, veikala, 
biroja un citas darba vides personāla virtuves 
zonās, lauku mājās, klientiem hoteļos, moteļos, 
B&B un citās dzīvojamās vietās; koplietojamās 
telpās dzīvokļu ēkās vai veļas mazgātavās.

 Piepildot mašīnu, nepārsniedziet programmu tabulā 
norādīto maksimālo kapacitāti (sausās veļas kg).

 Šī ierīce nav paredzēta profesionālai 
izmantošanai. Nelietojiet ierīci ārā.

 Neizmantojiet nekādus šķīdinātājus (piemēram, 
terpentīnu, benzolu), mazgāšanas līdzekļus, kas 
satur šķīdinātājus, ķīmiskās tīrīšanas pulveri, stikla 
vai universālos tīrīšanas līdzekļus vai uzliesmojošus 
šķidrumus; nemazgājiet audumus, kas ir apstrādāti 
ar šķīdinātājiem vai uzliesmojošiem šķidrumiem. 

 Neglabājiet sprādzienbīstamas vai 
uzliesmojošas vielas (piemēram, benzīnu vai 
aerosola tvertnes) ierīcē vai tās tuvumā – 
aizdegšanās risks.

 Nežāvējiet ierīcē nemazgātus priekšmetus.
 Gādājiet, lai ap ierīci neuzkrātos plūksnas vai 

putekļi.
 Auduma mīkstinātāji vai līdzīgi produkti jālieto, 

kā norādīts auduma mīkstinātāja instrukcijās.
 Nežāvējiet veļu pārmērīgi.

UZSTĀDĪŠANA
 Ierīces pārvietošana un uzstādīšana ir jāveic vismaz 

diviem cilvēkiem – traumu risks. Veicot izsaiņošanu un 
uzstādīšanu, izmantojiet aizsargcimdus – sagriešanās 
risks. 

 Pārvietojiet ierīci, to nepaceļot aiz darbvirsmas vai 
augšējā vāka.

 Uzstādīšana, tai skaitā ūdens padeves (ja tāda ir) un 
elektrības savienošana, kā arī remontdarbi ir jāveic 
kvalificētam tehniķim. Neremontējiet un nemainiet 
nevienu ierīces daļu, ja tas nav konkrēti norādīts 
lietotāja rokasgrāmatā. Bērni nedrīkst tuvoties 
uzstādīšanas vietai. Pēc ierīces izsaiņošanas 
pārliecinieties, vai tai nav transportēšanas izraisītu 
bojājumu. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju 
vai tuvāko klientu apkalpošanas dienestu. Pēc ierīces 
uzstādīšanas iepakojuma atkritumi (piemēram, 
plastmasa, stiroputu daļas) ir jāglabā bērniem 
nepieejamā vietā – nosmakšanas risks. Pirms jebkuras 
uzstādīšanas darbības ierīce ir jāatvieno no strāvas 
padeves – elektrošoka risks. Uzstādīšanas laikā 
gādājiet, lai ierīce nesabojā strāvas kabeli – 
aizdegšanās vai elektrošoka risks. Ieslēdziet ierīci tikai 
tad, kad ir pabeigta tās uzstādīšana.

 Neuzstādiet ierīci vietās, kur tā var tikt pakļauta 
ekstrēmu apstākļu ietekmei, piemēram, tur, kur ir slikta 
ventilācija vai temperatūra zem 5 °C vai virs 35 °C.

 Uzstādot ierīci, pārliecinieties, vai visas četras kājas 
ir stabilas un balstās uz grīdas; ja nepieciešams, 
noregulējiet tās un ar līmeņrādi pārbaudiet, vai ierīce ir 
pilnībā nolīmeņota.

 Ja ierīce tiek uzstādīta uz koka vai “peldošajām” 
grīdām (atsevišķiem parketa un lamināta materiāliem), 
piestipriniet pie grīdas (vismaz) 



60 x 60 x 3 cm saplākšņa loksni un uz tās novietojiet 
ierīci.

 Ūdens ievades šļūteni(-es) pievienojiet ūdens 
padevei saskaņā ar vietējā ūdensapgādes uzņēmuma 
noteikumiem.

 Tikai aukstās uzpildes modeļiem: nepievienojiet 
karstā ūdens padevei.

 Modeļiem ar karsto uzpildi: karstā ūdens ievades 
temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

 Ierīce ir aprīkota ar transportēšanas skrūvēm, lai 
transportēšanas laikā novērstu iespējamos iekšpuses 
bojājumus. Pirms veļas mazgājamās mašīnas 
lietošanas izskrūvējiet transportēšanai paredzētās 
skrūves. Pēc to izņemšanas nosedziet atveres ar 
komplektā iekļautajiem 4 plastmasas vāciņiem.

 Kad ierīce ir uzstādīta, pirms palaišanas pagaidiet 
dažas stundas, lai tā aklimatizētos telpas vides 
apstākļos.

 Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres veļas 
mazgājamās mašīnas apakšā (ja tās ir pieejamas jūsu 
modelim) nenosprosto paklājs vai cits materiāls.

 Lai ierīci pievienotu ūdens padevei, izmantojiet 
tikai jaunas šļūtenes. Vecos šļūteņu komplektus 
nedrīkst izmantot atkārtoti.

 Padeves ūdens spiedienam ir jābūt 0,1–1 MPa 
diapazonā.

 Ja ierīce ir uzstādīta gāzes vai ogļu plīts tuvumā, 
starp ierīcēm nodrošiniet siltuma izolācija plātni 
(85 x 57 cm), pavēršot ar alumīnija foliju klāto pusi pret 
plīti.

 Ierīci nedrīkst uzstādīt aiz slēdzamām durvīm, 
bīdāmām durvīm, vai durvīm ar eņģi pretējā pusē 
attiecībā pret ierīci tā, ka mašīnas durvju atvēršana 
līdz galam tiek traucēta.

 Neremontējiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, 
ja tas nav konkrēti norādīts lietotāja rokasgrāmatā. 
Izmantojiet tikai pilnvarotas klientu apkalpošanas 
nodaļas pakalpojumus. Pašrocīgs vai neprofesionāls 
remonts var izraisīt bīstamu negadījumu, kura 
rezultātā var tikt apdraudēta dzīvība vai veselība un/
vai ievērojami bojāts īpašums.

 Atbilstoši Eiropas Ekodizaina direktīvai sadzīves 
ierīces rezerves daļas būs pieejamas desmit gadu 
periodā pēc pēdējās ierīces laišanas tirgū.
BRĪDINĀJUMI PAR ELEKTRĪBU

 Ierīcei ir jābūt atvienojamai no strāvas padeves, to 
atslēdzot (ja kontaktligzda ir pieejama) vai ar 
daudzpolu slēdzi, kas ir uzstādīts virs kontaktligzdas, 
saskaņā ar noteikumiem par vadojumu, un ierīcei ir 

jābūt iezemētai saskaņā ar valsts elektrības drošības 
standartiem.

 Neizmantojiet pagarinātājvadus, vairākligzdu 
sadalītājus vai adapterus. Pēc uzstādīšanas 
elektrokomponenti nedrīkst būt pieejami lietotājam. 
Neizmantojiet ierīci, ja esat slapjš vai basām kājām. 
Neizmantojiet šo ierīci, ja tai ir bojāts barošanas vads 
vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai 
nokritusi.

 Kad barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no 
apdraudējuma, ražotājam, ražotāja servisa 
darbiniekam vai līdzīgas kvalifikācijas personām tas ir 
jānomaina pret identisku – elektriskās strāvas trieciena 
risks. 
TĪRĪŠANA UN APKOPE

 BRĪDINĀJUMS! Pirms jebkādu apkopes darbu 
veikšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un 
atvienota no strāvas padeves. Lai novērstu traumu 
gūšanas risku, izmantojiet aizsargcimdus (plēstu 
brūču risks) un drošības apavus (kontūzijas risks); 
ierīce ir jāpārvieto divām personām (mazāka 
slodze); nekādā gadījumā neizmantojiet tvaika 
tīrīšanas aprīkojumu (elektriskās strāvas trieciena 
risks). Neprofesionāls remonts, ko nav apstiprinājis 
ražotājs, var radīt veselības un drošības 
apdraudējumu, par kuru ražotājs neuzņemas 
atbildību. Jebkādus defektus vai bojājumus, kas 
rodas neprofesionāla remonta vai apkopes dēļ, 
nesedz garantija, kuras noteikumi ir sniegti kopā 
ar iekārtu piegādātajā dokumentā.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU LIKVIDĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un marķēts ar pārstrādes 
simbolu .
Tādēļ dažādās iepakojuma daļas ir jālikvidē atbildīgi un pilnīgā 
atbilstībā vietējo varas iestāžu noteikumiem par atkritumu likvidāciju.

ATBRĪVOŠANĀS NO SADZĪVES IERĪCĒM
Šī ierīce ir ražota no pārstrādājamiem vai atkārtoti izmantojamiem 
materiāliem. Likvidējiet to atbilstoši vietējiem atkritumu likvidācijas 
noteikumiem. Lai iegūtu papildinformāciju par sadzīves elektroierīču 
apstrādi, atkopšanu un pārstrādi, sazinieties ar vietējo varas iestādi, 
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kur iegādājāties 
šo ierīci. Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas Direktīvai 2012/19/ES 
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot 
šī izstrādājuma pareizu likvidēšanu, jūs palīdzēsiet novērst negatīvu 
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Simbols  uz izstrādājuma vai pievienotās dokumentācijas norāda, 
ka to nedrīkst apstrādāt kā sadzīves atkritumus, bet tas ir jānogādā 
atbilstīgā savākšanas centrā elektrisko un elektronisko iekārtu 
pārstrādei.


