
Lietošanas instrukcija

Veļas mazgājamā mašīna
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Ierīces detaļas

Šī jaunā veļas mazgājamā mašīna atbilst visām mūsdienu prasībām, lai veiktu veļas 
mazgāšanu ar nelielu ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļa patēriņu.
ECO ventiļa sistēma ļauj pilnībā izlietot mazgāšanas līdzekli un samazina ūdens patē-
riņu, tādējādi taupot enerģiju.

1 Mazgāšanas līdzekļu atvilktne

2 Vadības panelis

3 Durvju atvēršanas rokturis

4 Ūdens iztukšošanas sūknis

5 Regulējamas kājas

Mazgāšanas līdzekļu atvilktne

Iepriekšmazgāšana

Mazgāšana

Audumu mīkstinātājs
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Vadības panelis

1 Programmu izvēles slēdzis

2 Centrifūgas griešanās ātruma samazināšanas poga

3 Papildiespēju poga

4 Papildskalošanas poga

5 Displejs

6 Starta/pauzes poga

7 Starta aizkaves poga

8 Programmas gaitas indikatoru lampiņas
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Padomi veļas mazgāšanai

Veļas šķirošana

Ievērojiet mazgāšanas kodu simbolus uz 
apģērbu etiķetēm un ražotāju mazgāša-
nas norādījumus. Šķirojiet veļu šādi: baltā 
veļa, krāsainā, sintētika, smalkšķiedras, 
vilnas izstrādājumi.

Temperatūra

95° Vidēji netīrai baltai kokvilnai 
un linu izstrādājumiem (piem., 
virtuves dvieļi, roku dvieļi, gald-
auti, palagi...).

50°/60° Vidēji netīriem, krāsainiem 
apģērbiem (piem., krekli, 
naktskrekli, pidžamas) no 
linu, kokvilnas vai sintētiskām 
šķiedrām un viegli netīrai baltai 
kokvilnas apakšveļai.

30°–40° Saudzīgai mazgāšanai (piem., 
aizkari), jauktai veļai, t.sk. 
sintētikai un vilnas izstrādā-
jumiem, kura apzīmēta kā 
jaunvilna, kuru drīkst mazgāt 
veļas mazgājamā mašīnā un 
tā nesaraujas.

Pirms veļas mazgājamās mašīnas 
piepildīšanas ar veļu

Nekad nemazgājiet krāsaino veļu kopā ar 
balto. Baltā veļa var kļūt pelēcīga.

Jauna krāsaina veļa var plukt pirmajā 
mazgāšanas reizē, tāpēc to pirmo reizi 
jāmazgā atsevišķi.

Pārbaudiet, vai apģērbā nav atstāti 
jebkādi metāla priekšmeti (piem., matu 
saspraudes, drošības adatas, kniep-
adatas).

Aizpogājiet spilvendrānas, aiztaisiet rāvēj-
slēdzējus, āķus un spiedpogas. Sasieniet 
jostas vai auklas. Iztīriet spēcīgus traipus 
pirms mazgāšanas.

Ļoti nosmērētas virsmas paberziet ar spe-
ciālu tīrīšanas līdzekli vai tīrīšanas pastu. 
Mazgājiet aizkarus īpaši uzmanīgi. Noņe-
miet no tiem āķus vai sasieniet tos maisā 
vai tīklā.

Maksimāli pieļaujamais veļas 
daudzums

Ieteicamais veļas daudzums ir norādīts 
programmu tabulā.

Vispārīgi norādījumi
Kokvilna, linu izstrādājumi: trumulim 
jābūt pilnam, tomēr nedrīkst pārblīvēt;
Sintētika: trumulim jābūt tikai līdz pusei 
uzpildītam;
Smalkšķiedras un vilnas izstrādājumi 
trumulim jābūt uzpildītam ne vairāk par 
vienu trešdaļu.

Maksimāli uzpildīts trumulis nodrošina 
visefektīvāko ūdens un elektroenerģijas 
patēriņu.
Ja veļa ir ļoti netīra, samaziniet uzpildā-
mās veļas daudzumu.
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Veļas svars

Ieteicami šādi varianti: 
peldmēteļi 1200 g
kabatlakati, salvetes 100 g
vatētas segas 700 g
palagi 500 g
spilvendrānas 200 g
galdauti 250 g
dvieļauduma dvieļi 200 g
mazi galdauti 100 g
naktskrekli 200 g
sieviešu veļa 100 g
vīriešu darba krekli 600 g
vīriešu krekli 200 g
vīriešu pidžamas 500 g
blūzes 100 g
vīriešu apakšbikses 100 g

Traipu tīrīšana

Noturīgus traipus nevarēs iztīrīt tikai ar 
ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Tāpēc tos 
ieteicams apstrādāt pirms mazgāšanas.

Asins traipi: tīriet svaigus traipus auk-
stā ūdenī. Apģērbu ar sažuvušiem asins 
traipiem iemērciet uz nakti ūdenī ar īpašu 
mazgāšanas līdzekli, pēc tam paberziet ar 
ziepēm un skalojiet ūdenī.

Eļļas krāsa: samitriniet ar benzīnu satu-
rošu traipu tīrītāju, izklājiet apģērbu uz 
mīkstas drānas un viegli izdauziet traipu 
vairākas reizes.

Izžuvuši tauku traipi: samitriniet ar ter-
pentīnu, izklājiet apģērbu uz mīkstas drā-
nas un viegli izdauziet ar pirkstu galiem un 
kokvilnas drānu.

Rūsa: lietojiet skābeņskābes šķīdumu 
karstā ūdenī vai rūsas tīrīšanas līdzekli 
(aukstā ūdenī). Esiet uzmanīgi ar veciem 
rūsas traipiem: celulozes struktūra jau ir 
bojāta un audumā sāk veidoties caurums.

Pelējuma traipi: tīriet ar balinātāju, kārtīgi 
izskalojiet (tikai balto veļu un krāsaino ar 
noturīgām krāsām).

Zāles traipi: viegli ieziepējiet un tīriet ar 
balinātāju (tikai balto veļu un krāsaino ar 
noturīgām krāsām).

Lodīšu pildspalvas un līmes traipi: 
samitriniet ar acetonu (*), izklājiet apģērbu 
uz mīkstas drānas un izdauziet traipu.

Lūpu krāsa: samitriniet ar acetonu, kā 
norādīts iepriekš, pēc tam apstrādājiet 
traipus ar denaturātu. Noņemiet no baltā 
apģērba uz tā palikušās pēdas ar balinā-
tāju.

Sarkanais vīns: iemērciet ūdenī ar maz-
gāšanas līdzekli, izskalojiet un apstrādā-
jiet ar etiķskābi vai citronskābi, pēc tam 
izskalojiet. Noņemiet palikušās pēdas ar 
balinātāju.

Tintes traipi: atkarībā no tintes veida, 
samitriniet audumu vispirms ar acetonu 
(*), pēc tam ar etiķskābi, apstrādājiet pali-
kušās tīrīšanas pēdas uz baltā apģērba ar 
balinātāju un pēc tam rūpīgi izskalojiet.

Darvas traipi: vispirms apstrādājiet ar 
traipu tīrīšanas līdzekli, denaturātu vai 
benzīnu, pēc tam paberzējiet ar tīrīšanas 
pastu.

(*) Nelietojiet acetonu mākslīgā zīda 
izstrādājumiem.
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Mazgāšanas līdzekļi un papildvielas

Mazgāšanas rezultāti ir atkarīgi arī no 
mazgāšanas līdzekļa izvēles un tā pie-
lietošanas pareizā daudzumā, tādējādi 
novēršot liekus zudumus un aizsargājot 
apkārtējo vidi. Lai gan tīrīšanas līdzekļi ir 
bioloģiski drūpoši, tie satur vielas, kuras 
lielos daudzumos var izjaukt trauslo dabas 
balansu.

Mazgāšanas līdzekļa izvēle ir atkarīga 
no auduma veida (smalkšķiedras, vil-
nas izstrādājumi, kokvilna utt.), krāsas, 
mazgāšanas temperatūras un netīrumu 
pakāpes.

Šajā veļas mazgājamā mašīnā var lietot 
visus pārdošanā esošus mazgāšanas 
līdzekļus:
• pulverveida mazgāšanas līdzekļus 

visiem audumu veidiem,
• pulverveida mazgāšanas līdzekļus 

smalkšķiedrām (maks. 60 °C) un vilnas 
izstrādājumiem,

• šķidros mazgāšanas līdzekļus, īpaši 
mazgāšanai zemas temperatūras režī-
mā (maks. 60 °C) visiem audumu vei-
diem, vai tikai vilnas izstrādājumiem.

Mazgāšanas līdzekļus vai jebkādas 
papildvielas jāievieto atbilstošās mazgā-
šanas līdzekļu atvilktnes novietnēs pirms 
mazgāšanas programmas sākuma.

Lietojot koncentrētus pulverveida vai šķid-
ros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas prog-
ramma bez iepriekšmazgāšanas.

Veļas mazgājamā mašīnā ir recirkulācijas 
sistēma, kas dod iespēju optimāli izmantot 
koncentrētu veļas mazgāšanas līdzekli.

Ielejiet šķidro mazgāšanas līdzekli mazgā-
šanas līdzekļu atvilktnes novietnē, apzī-
mētā ar  tieši pirms programmas sāku-
ma. Audumu mīkstinātāju vai cietināšanas 

līdzekli jāuzpilda novietnē ar  zīmi pirms 
mazgāšanas programmas sākuma.

Mazgāšanas līdzekļu un papildvielu lieto-
šanā ievērojiet izstrādājumu ražotāju ietei-
kumus un nepārsniedziet MAX atzīmi uz 
mazgāšanas līdzekļa atvilktnes.

Mazgāšanas līdzekļa daudzums

Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums 
būs atkarīgs no auduma veida, ierīces 
uzpildes, netīrumu pakāpes un lietotā 
ūdens cietības.

Ūdens cietība tiek klasifi cēta t. s. cietības 
pakāpēs. Informāciju par ūdens cietību 
jūsu reģionā varat iegūt vietējā ūdens 
apgādes uzņēmumā vai vietējā pašvaldī-
bā.

Ievērojiet ražotāju instrukcijas par lietoja-
mo mazgāšanas līdzekļu daudzumu.

Lietojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa, ja:
• mazgājat maz veļas,
• veļa ir mazliet netīra,
• mazgāšanas laikā veidojas liels putu 

daudzums.

Ūdens cietības pakāpes

Līmenis Rakstu-
rojums

Pakāpes
Vācu 

standarts 
°dH

Franču 
standarts 

°T.H.
1 mīksts 0–7 0–15
2 normāls 8–14 16–25
3 ciets 15–21 26–37
4 ļoti ciets >21 >37


