Pirms trauku mazgāšanas mašīnas pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet tās lietošanas instrukciju.
ADP 7560
Īsā instrukcija

Programmas izvēles slēdzis

Papildfunkcijas3)
Laika un kļūdas rādījuma displejs
Attēlo atlikušo laiku (stundās) kopš mazgāšanas programmas
sākuma. Iedarbinot programmu, tas izslēdzas un pēc tam
attēlo līdz programmas beigām atlikušo laiku stundās un
minūtēs.
„F” – informācija apkopes darbnīcām

Barošanas poga

Iedarbināšanas poga

Starta aizkaves poga

Ieslēdzot trauku mazgājamo mašīnu,
iedegas indikatora lampiņa. Kad ierīces
darbībā rodas traucējumi, indikatora
lampiņa mirgo. Programmas beigās
indikatora lampiņa nodziest.

Mazgāšanas programmas ieslēgšanu var iestatīt ar 1–24
stundu aizkavi. Ar katru pogas nospiedienu varēsiet ieslēgšanas sākumu atlikt uz vienu stundu un pēc rādījuma 24 sākas
atkal stundu skaitīšana no 00. Nospiediet iedarbināšanas
pogu. Trauku mazgājamā mašīna sāk darboties noteiktā
laikā.

Indikatoru lampiņas

Pievienojiet reģenerācijas sāli

Pievienojiet reģenerācijas sāli neilgi pirms
mazgāšanas programmas sākšanas.

Pievienojiet skalošanas līdzekli
Mazgāšanas
līdzeklis 2)

Programmu tabula

A

B

ElektroŪdens
enerģija
(l)
(kWh)

X

X

16–23 1,10–2,00 100–150

X

X

13–16 0,80–1,05

Trauki vēlākai mazgāšanai.

–

–

5,0

0,02

10

Programmas

Trauku novietojums

Ļoti netīriem traukiem ieteicama automātiskā mazgāšanas
60–70 °C programma. Paredzēta traukiem ar sažuvušām, piedegušām ēdiena paliekām (piem., pannām un kastroļiem).
Parastai lietošanai ieteicama automātiskā programma.
Parastā mazgāšana
40–55 °C Nav paredzēta traukiem ar sažuvušām, piedegušām
ar sensoru vadību
ēdiena paliekām (neatbilst EN 50242 normām).
Intensīvā mazgāšana ar sensoru
vadību

Iepriekšmazgāšana

2)
3)

Laiks
(min)

60–130

Saudzējošā
mazgāšana

40 °C

Viegli netīru trauku (piem., glāžu un tašu) mazgāšanai.

X

–

13,0

0,90

97

Ātrā mazgāšana

40 °C

Mazliet netīri trauki, bez sažuvušām ēdiena paliekām.

X

–

13,0

0,70

30

Ekonomiskā
mazgāšana1) 6)

50 °C

Vidēji netīri trauki.

X

X

16,0

1,05

195

X

X

16,0

1,75

120

Antibakteriālā4) 5)
1)

auksts

Patēriņš 3)

Vidēji vai ļoti netīri trauki, ar antibakteriālām papildus
funkcijām.

Mazgāšanas programmas elektroenerģijas patēriņš atbilst EN 50242
standarta prasībām.
Sk. lietošanas instrukciju.
Programmu dati ir iegūti mērījumu gaitā atbilstoši Eiropas standartam
EN 50242. Parastajā lietošanā elektroenerģijas patēriņa dati, kā arī mazgāšanas programmai izlietotais laiks var atšķirties no augšminētajiem datiem,
atkarībā no ierīcē ievietotā trauku daudzuma, lietotām papildfunkcijām,
sensoru kalibrēšanas (tikai ar sensoru vadāmām programmām), lietojamā
ūdens temperatūras un cietības pakāpes, kā arī no elektrotīkla sprieguma.

4)

5)

6)

Baktēriju attīrīšanas iedarbīgums ir pārbaudīts Francijā Pasteur de Lille institūtā atbilstoši 2001. gada novembrī noteiktiem standartiem NF EN 13697.
Programmas pārtraukšana (piem., atverot durvis) var negatīvi ietekmēt
antibakteriālās skalošanas rezultātus.
Enerģijas taupīšanas programma ar pagarinātu žāvēšanas laiku.

Svarīga informācija izmēģinājumu laboratorijām:
sīkākai informācijai par EN standartiem atbilstošiem līdzīgiem testiem vērsieties e-pasta adresē: nk_customer@whirlpool.com.

Ierīces lietošana
Turpmākajās nodaļās un lietošanas instrukcijā ir sniegtas šādas norādes.
Ieslēdziet ierīci

Piepildiet mazgāšanas
līdzekļa tvertni

Nospiediet barošanas pogu.

Lielais nodalījums A:
katrai mazgāšanas programmai.
Mazais nodalījums B:
tikai programmām ar iepriekšmazgāšanu.

A

B C

Ja lietosiet trauku mazgājamā mašīnā kombinēto
mazgāšanas līdzekli (tablešu veidā), ievērojiet
lietošanas instrukcijas norādījumus!
Pārbaudiet skalošanas
līdzekļa līmeni

Mehāniskais indikators C.
Elektroniskais indikators – indikators uz vadības paneļa (atkarībā no modeļa).

Pārbaudiet reģenerācijas
sāls līmeni

Tikai modeļiem ar ūdens mīkstināšanas sistēmu.
Mehāniskais indikators D. Elektroniskais indikators –
indikators uz vadības paneļa (atkarībā no modeļa).

Piepildiet grozus
ar traukiem

Sk. trauku mazgājamās mašīnas ielādes instrukcijas.

Aizveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis,
atgrieziet ūdens krānu

Izvēlieties programmu

Izvēlieties papildfunkcijas

Mazgašanas
programma

Nospiediet
iedarbināšanas pogu

Izslēdziet ierīci

Aiztaisiet ciet ūdens
padeves krānu, izņemiet
traukus no groziem

Iedegas pēdējās izvēlētās programmas indikatora lampiņa.
Izvēlieties nepieciešamo programmu (lietojot noteiktu pogu vai slēdzi).
Iedegas atbilstošā indikatora lampiņa.
Ja nepieciešams (un atkarībā no modeļa).
Iedegas atbilstošā indikatora lampiņa.

Izvēlētā programma tiek saglabāta ierīces atmiņā (pat elektrības
padeves traucējumu gadījumos).

Programmas mainīšana tās darbības laikā
Turiet iedarbināšanas pogu nospiestu
divas sekundes, līdz izslēdzas attiecīgā
indikatora lampiņa.
Izvēlieties jaunu programmu un vēlreiz
nospiediet iedarbināšanas pogu.
– Atveriet trauku mazgājamās mašīnas durvis
tikai nepieciešamības gadījumā (brīdinājums:
uzmanieties no karstiem tvaikiem).
– Ja ierīce tiek izslēgta mazgāšanas cikla
laikā, pēc atkārtotas ieslēgšanas tā atsāks
ciklu no pārtrauktās vietas.

Tikai pēc iedarbināšanas indikatora lampiņas nodzišanas. Nospiediet barošanas
pogu. Visas indikatora lampiņas izslēgsies.

Brīdinājums: kad durvis ir atvērtas, tvaiks nāk ārā!
Iztukšojiet ierīci, sākot ar apakšējo grozu.

