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PESU ETTEVALMISTUS
Plekieemaldus
• Vere-, piima-, munaplekid jms lähevad enamasti
välja tavalise ensüümpesuvahendiga pestes.
• Veini-, kohvi-, tee-, rohu- ja puuviljaplekkide
eemaldamiseks lisage pesuvahendisahtlisse
plekieemaldit.
• Vajaduse korral töödelge tugevalt määrdunud
kohti eelnevalt plekieemaldiga.
Värvimine ja valgendamine
• Kasutage ainult automaatpesumasinatele mõeldud
valgendus- ja värvimisvahendeid.
• Järgige pesuvahenditootja juhiseid.
• Pesumasina plast- ja kummiosadel võib pärast
olla värvi- või valgendiplekke.
Pesumasina täitmine
1. Avage luuk.
2. Täitke trummel riideeseme kaupa, esemeid kokku
surumata. Järgige lühijuhendis toodud nõuandeid
pesu koguse kohta.
Pange tähele! Kui trummel on liiga täis, siis on
pesutulemus halb ja riided kortsus.
3. Sulgege luuk.

1. Pesu sorteerides pidage silmas järgmist …
• Materjal / hooldustähis etiketil
Puuvillane, segakiud, tehiskiud, villane, käsitsi
pestavad riided.
• Värv
Peske värvilisi ja valgeid riideid eraldi. Peske uusi
värvilisi riideid eraldi.
• Pesukogus
Pange trumlisse korraga nii suuri kui ka väikeseid
riideesemeid, et pesu jaotuks trumlis ühtlaselt ja
pesutulemus oleks parem.
• Õrnad materjalid
Peske väikesi pesuesemeid (nt sukad, vööd jms)
ja haakidega pesuesemeid (nt rinnahoidjad) pesukotis või tõmblukuga padjapüüris. Eemaldage
kardinatelt kardinarõngad või pange rõngastega
kardinad pesukotti.
2. Tühjendage taskud
Mündid, haaknõelad jms võivad pesu, trumlit ja
veepaaki vigastada.
3. Kinnised
Sulgege tõmblukud, nööbid ja haagid. Sõlmige
lahtised vööd ja paelad kinni.

PESUVAHENDID JA LISAAINED
•

Hoidke pesuvahendeid ja lisaaineid kuivas kohas
väljaspool laste käeulatust!
Pesuvahendi valimisel tuleb arvesse võtta:
• materjali (puuvillane, tehiskiud, õrn kiud, villane).
Pange tähele: villaste esemete pesemiseks
kasutage ainult spetsiaalseid pesuvahendeid.
• värvi.
• pesutemperatuuri.
• plekkide liiki ja pesu määrdumisastet.
Tähelepanu!
• Valkjad pesuvahendijäägid tumedatel riietel johtuvad tänapäevastes fosfaadivabades pesuvahendites sisalduvatest vees mittelahustuvatest veepehmendusainetest. Kui pesul on valkjaid plekke,
eemaldage need pesu raputades või harjates, või
kasutage vedelat pesuvahendit.
• Kasutage ainult kodumajapidamises kasutatavatele pesumasinatele mõeldud pesuvahendeid ja
lisaaineid.
• Kasutage eelpesuetapis ainult selliseid veepehmendeid, värvaineid ja valgendeid, mis on
mõeldud kodumajapidamises kasutatavatele
pesumasinatele. Veepehmendid võivad sisaldada
pesumasinat kahjustavaid aineid.

•
•

Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentini või bensiini).
Ärge peske pesumasinas lahusti ega mõne teise
tuleohtliku vedelikuga töödeldud materjali.
Ärge kasutage vedelat pesuvahendit põhipesu
jaoks, kui olete valinud eelpesu (olenevalt mudelist).
Ärge kasutage viivitusega käivituvate programmidega vedelat pesuvahendit (kui pesumasinal on
viivitusega käivituse funktsioon).

Doseerimine
Järgige pesuvahendi pakendil toodud doseerimisjuhiseid.
Pesuvahendi doseerimisel võtke arvesse:
• plekkide liiki ja pesu määrdumise astet;
• pesukogust:
täis masin: järgige pesuvahendi pakendil toodud
juhiseid;
pooleldi täidetud masin: 3/4 täis masinale ette
nähtud pesuvahendikogusest;
miinimumpesukogusega masin (umbes 1 kg
pesu): 1/2 täis masinale soovitatavast pesuvahendikogusest;
• vee karedust (küsige infot kohalikust veevarustusettevõttest). Pehme vee puhul ei ole pesuvahendit
vaja panna nii palju kui kareda vee puhul (vaadake
kasutusjuhendis olevat vee karedustabelit).
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Tähelepanu: liiga suur kogus pesuvahendit võib põhjustada liigset
vahutamist ja halvendada pesemistulemust.
Liigse vahu korral võib masin tsentrifuugimise automaatselt peatada.
Kui pesuvahendit on liiga vähe, võib pesu halliks jääda. Peale selle võib
veepaaki ja küttekehale sadeneda katlakivi.

Vahesein

Pesuvahendi ja lisaainete doseerimine
Pesuvahendisahtlis on kolm lahtrit, vt joonis A.
Eelpesuvahendi lahter
• Pesuvahend eelpesu jaoks
Põhipesuvahendi lahter
• Pesuvahend põhipesu jaoks
• Plekieemaldusvahend
• Veepehmendi
Loputusvahendi lahter
• Loputusvahend
• Vedel tärgeldusvahend
Ärge lisage pesuvahendeid üle MAX-tähise.

Konksud

Kloori sisaldava valgendi kasutamine
• Peske pesu soovitud pesuprogrammiga (puuvillasepesu või tehiskiud)
ja lisage sobiv kogus kloori sisaldavat valgendit LOPUTUSVAHENDILAHTRISSE (sulgege pesuvahendisahtel korralikult).
• Käivitage kohe pärast pesuprogrammi lõppemist loputus- ja tsentrifuugimisprogramm, et eemaldada võimalikku kloorilõhna.
Soovi korral võite lisada loputusvahendit.
Ärge kunagi pange loputusvahendilahtrisse korraga kloori sisaldavat
valgendit ja loputusvahendit.

Tärgeldusvahendi kasutamine
•
•
•

Valige loputus- ja tsentrifuugimisprogramm ning veenduge, et tsentrifuugimiskiirus ei ole üle 800 p/min.
Käivitage programm ning tõmmake pesuvahendisahtel selliselt välja,
et näeksite loputusvahendilahtrit umbes 3 cm ulatuses.
Kui vesi sahtlisse voolab, valage tärkliselahus loputusvahendilahtrisse.

Vaheseina paigaldamine põhipesuvahendi lahtrisse
Kui kasutate pesupulbrit, seadke vahesein kõige ülemisse asendisse.
Tõstke vaheseina nii, et saate seda ülaosast kallutada.
Kinnitage konksud tagumiste juhtsiinide ülaosale ja kinnitage vahesein
seda kergelt allapoole vajutades oma kohale (joonised B ja C).
Kui vahesein on korralikult paigas, jääb vaheseina ja pesuvahendilahtri
põhja vahele pragu (joonised B ja C).
Kui kasutate vedelat pesuvahendit, seadke vahesein kõige alumisse
asendisse.
Kinnitage vahesein lahtrisse eesmiste juhtsiinide abil.
Paigaldage vahesein selliselt, et see puutub vastu pesuvahendilahtri
põhja (joonis D).
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Vahesein

Juhtsiinid

PRÜGISÕELA EEMALDAMINE / VEEST TÜHJENDAMINE
Soovitatav on prügisõela regulaarselt kontrollida ja puhastada
vähemalt 2–3 korda aastas.

Eriti järgmistel juhtudel:
•
•

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

kui pesumasin ei tühjene veest või ei tsentrifuugi;
kui süttib prügisõela puhastamise märgutuli.
TÄHTIS! Enne tühjendamist veenduge, et vesi on maha
jahtunud.
Lülitage pesumasin välja ja eemaldage toitejuhtme pistik
pistikupesast.
Eemaldage sokkel või avage luuk (olenevalt mudelist),
kasutades abivahendina pesuvahendisahtli vaheseina
(joonis A või B).
Pange prügisõela alla nõu. Kui pesumasina prügisõel on
sokli taga (vaata jooniseid A ja C), kasutage suurt, madalat
nõu kõrgusega kuni 2 cm.
Avage prügisõel, kuid ärge tõmmake seda tervenisti välja.
Keerake prügisõela ettevaatlikult vastupäeva (joonis C),
kuni vesi hakkab välja voolama.
Oodake, kuni vesi on välja voolanud.
Seejärel keerake prügisõel täielikult lahti ja eemaldage see.
Kallutage pesumasinat ettevaatlikult ettepoole, et vesi
seadmest välja voolaks.
Puhastage prügisõel ja selle kamber.
Veenduge, et pumba tiivik saab vabalt pöörelda.
Pange prügisõel tagasi oma kohale ja keerake seda päripäeva kuni takistuseni.
Valage säästuprogrammi taaskäivitamiseks pesuvahendisahtlisse umbes üks liiter vett. Kontrollige, kas prügisõel
on korralikult oma kohal ja sulgege selle luuk.
Pange sokkel või luuk tagasi oma kohale.
Ühendage seadme toitejuhtme pistik pistikupessa.
Valige ja käivitage programm.

8

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Seadme välispind ja juhtpaneel
• Pühkige seadet pehme niiske lapiga.
• Vajaduse korral kasutage neutraalset puhastusvahendit (mitteabrasiivset).
• Kuivatage pehme lapiga.

Luugi tihend
• Puhastage vajaduse korral niiske lapiga.
• Kontrollige regulaarselt luugi tihendi korrasolekut.
Prügisõel
• Kontrollige prügisõela kaks või kolm korda aastas
(vt osa „Prügisõela eemaldamine / veest tühjendamine”).

Seadme sisemus
• Jätke luuk pärast igat pesukorda mõneks ajaks
lahti, et seade kuivaks.
• Kui Te ei kasuta kunagi või kasutate harva 95 °C
pesuprogrammi, soovitame aeg-ajalt teha läbi
terve 95 °C pesuprogramm ilma pesuta ja
väikese pesuvahendikogusega, et seadme
sisemus püsiks puhas.

Vee sissevooluvoolik
• Kontrollige regulaarselt, ega voolikul ei ole pragusid või teisi vigastusi.
• Kontrollige ja puhastage regulaarselt vee sissevooluvooliku võrksõela (vt osa „Vee sissevooluvooliku võrksõela puhastamine”).

Ärge kasutage seadme puhastamiseks tuleohtlikke aineid.
Pesuvahendisahtel
Pesuvahendijääkide ladestumise vältimiseks puhastage sahtlit ja
lahtreid regulaarselt, vähemalt 3–4 korda aastas.
1. Vajutage põhipesuvahendi lahtris olevat vabastushooba allapoole
ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage loputusvahendilahtri filtriosa. Eemaldage pesuvahendilahtri vahesein seda ülespoole tõmmates (vaadake tumedaid nooli).
3. Loputage kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage sahtel niiske lapiga.
5. Kinnitage vahesein ja filtriosa sahtlisse oma kohale tagasi ja lükake
sahtel selle avasse tagasi.
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Vee sissevooluvoolik
Kui vee sissevooluvoolik on kahjustatud, vahetage see uue samasuguse vooliku vastu välja (voolikuid saab hooldustöökojast või
seadme müüjalt).
Kui vee sissevooluvoolikul on läbipaistev pinnakate (joonis C), siis
kontrollige pinnakatte värvust regulaarselt. Kui pinnakate muutub
punaseks, on see märk sellest, et voolik võib lekkida. Sel juhul
tuleb voolik välja vahetada. Varuvoolikuid saab tootja volitatud
hooldustöökojast või vastavast kauplusest.
Vee sissevooluvooliku võrksõela puhastamine
1. Sulgege veekraan ja keerake vee sissevooluvoolik kraani
küljest lahti.
2. Puhastage vooliku sees olev võrksõel ja keerake vee sissevooluvoolik kraani külge tagasi.
3. Seejärel eemaldage vee sissevooluvoolik pesumasina küljest.
4. Tõmmake pesumasina sissevooluavas olev võrksõel tangidega
välja ja puhastage see.
5. Pange võrksõel tagasi oma kohale ja keerake vee sissevooluvoolik kinni.
6. Avage veekraan, et kontrollida, ega ühendused ei leki.

Turvaventiili
kontrollaken
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VEĻAS SAGATAVOŠANA
1. Šķirojot veļu, ievērojiet ...
• Materiālu / kopšanas apzīmējumus uz etiķetēm
Kokvilna, jauktā šķiedra, mākslīgā šķiedra, vilna,
ar rokām mazgājamais apģērbs.
• Krāsa
Jaunu krāsaino un balto veļu mazgājiet atsevišķi.
Jaunu krāsaino veļu mazgājiet atsevišķi.
• Veļas daudzums
Ielieciet trumulī gan lielus, gan mazus apģērba
gabalus, lai veļa trumulī sadalītos vienmērīgi un
būtu labāki mazgāšanas rezultāti.
• Smalkšķiedras
Mazgājiet mazus priekšmetus (piem., zeķes,
jostas utt.) un veļu ar āķiem (piem., krūšturus)
mazgāšanas maisā vai spilvendrānā ar rāvējslēdzēju. Noņemiet no aizkariem piekares cilpas vai
ielieciet aizkarus ar cilpām mazgāšanas maisā.
2. Iztukšojiet kabatas
Monētas, āķi utt. var bojāt veļu, trumuli un ūdens
tvertni.
3. Aizdares
Aizveriet visus rāvējslēdzējus, pogas un āķus.
Sasieniet vaļējas jostas un auklas.

Traipu tīrīšana
• Asins, piena, olu un citus organiskos traipus
var iztīrīt, mazgājot ar parastu enzīmu saturošu
mazgāšanas līdzekli.
• Vīna, kafijas, tējas, zāļu un augļu traipu tīrīšanai
pievienojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē
traipu tīrīšanas līdzekli.
• Nepieciešamības gadījumā, spēcīgus traipus
iepriekš apstrādājiet ar traipu tīrīšanas līdzekli.
Krāsošana un balināšana
• Lietojiet tikai automātiskajām veļas mazgājamām
mašīnām paredzētus balināšanas un krāsošanas
līdzekļus.
• Ievērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.
• Uz veļas mazgājamās mašīnas plastmasas un gumijas daļām var palikt krāsas vai balinātāja pēdas.
Veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana
1. Atveriet durvis.
2. Lieciet trumulī apģērba gabalus pa vienam,
nespiediet. Ievērojiet īsās lietošanas instrukcijas
norādījumus par veļas daudzumu.
Ievērojiet! Ja trumulis ir pārāk pilns, tad mazgāšanas rezultāti būs neapmierinoši un apģērbi tiks
saburzīti.
3. Aizveriet durvis.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI UN PAPILDVIELAS
Glabājiet mazgāšanas līdzekļus un papildvielas
sausā un bērniem nepieejamā vietā!
Izvēloties mazgāšanas līdzekli, jāievēro:
• materiāla veidu (kokvilna, sintētiskā šķiedra,
smalkšķiedra, vilna);
Ievērojiet: vilnas izstrādājumu mazgāšanai
izmantojiet tikai speciālus mazgāšanas līdzekļus.
• krāsu;
• mazgāšanas temperatūru;
• traipu veidu un veļas netīruma pakāpi.
Uzmanību!
• Balti plankumi (pēc mazgāšanas) uz tumšiem
apģērbiem rodas, ja lieto fosfātus nesaturošus
mazgāšanas līdzekļus, kuru šķīšana ūdenī nav
pilnīga tajos ietilpstošo ūdens mīkstinātāju dēļ.
Ja uz veļas paliek balti plankumi, noņemiet tos
izpurinot veļu vai notīrot ar birsti, vai lietojiet
šķidru mazgāšanas līdzekli.
• Lietojiet tikai mājsaimniecībā lietojamo veļas
mazgājamo mašīnu veļas mazgāšanas līdzekļus
un papildvielas.
• Lietojiet iepriekšmazgāšanas ciklā tikai tādus
ūdens mīkstinātājus, krāsotājus un balinātājus,
kuri ir paredzēti mājsaimniecībās lietojamām

•

•
•

veļas mazgājamām mašīnām. Ūdens mīkstinātāji
var saturēt veļas mašīnu deformējošas vielas.
Nelietojiet šķīdinātājus (piem., terpentīnu vai
benzīnu). Nemazgājiet veļas mazgājamā mašīnā
ar šķīdinātāju vai kādām citām ugunsnedrošām
vielām apstrādātus materiālus.
Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli pamatmazgāšanai, kad esat izvēlējies iepriekšmazgāšanu
(atkarībā no modeļa).
Nelietojiet starta aizkaves programmās šķidro
mazgāšanas līdzekli (ja veļas mazgājamai
mašīnai ir starta aizkaves funkcija).

Mazgāšanas līdzekļa dozēšana
Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma
esošos dozēšanas norādījumus.
Dozējot mazgāšanas līdzekli, ievērojiet:
• traipu veidu un veļas netīruma pakāpi,
• veļas daudzumu:
pilna mašīna: ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa
iepakojuma esošos dozēšanas norādījumus;
līdz pusei piepildīta mašīna: lietojiet 3/4 no pilnai
mašīnai ieteicamā daudzuma;
maz piepildīta mašīna (aptuveni 1 kg veļas): lietojiet 1/2 no pilnai mašīnai ieteicamā daudzuma;
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•

vietējā ūdens cietību (sazinieties ar vietējo ūdens apgādes uzņēmumu).
Mīkstam ūdenim nav nepieciešams tik daudz mazgāšanas līdzekļa kā
cietam (sk. lietošanas instrukcijā ūdens cietības tabulu).
Uzmanību: pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt
pārmērīgu putošanu un pasliktināt mazgāšanas rezultātus.
Pārmērīga putošana var automātiski apturēt centrifūgu.
Ja mazgāšanas līdzekļa ir pārāk maz, veļa kļūst pelēka. Bez tam tas var
izraisīt katlakmens izveidošanos uz sildelementa un veļas tvertnes.

Starpsiena

Mazgāšanas un papildlīdzekļu dozēšana
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir trīs nodalījumi, sk. attēlu A.
Iepriekšmazgāšanas līdzekļa nodalījums
• Mazgāšanas līdzeklis iepriekšmazgāšanai
Pamatmazgāšanas līdzekļa nodalījums
• Mazgāšanas līdzeklis pamatmazgāšanai
• Traipu tīrīšanas līdzeklis
• Ūdens mīkstinātājs
Āķi

Skalošanas līdzekļa nodalījums
• Skalošanas līdzeklis
• Šķidrais cietināšanas līdzeklis
Neuzpildiet mazgāšanas līdzekļus virs MAX atzīmes.
Hloru saturoša balinātāja lietošana
• Mazgājiet veļu ar ieteikto mazgāšanas programmu (kokvilnu vai
sintētiskās šķiedras) un pievienojiet hloru saturoša balinātāja vēlamo
daudzumu SKALOŠANAS LĪDZEKĻA nodalījumā (rūpīgi aizveriet
mazgāšanas līdzekļa atvilktni).
• Iedarbiniet skalošanas un centrifūgas izgriešanas programmu tūlīt pēc
mazgāšanas programmas beigām, lai pēc iespējas izzustu hlora smaka.
Varat pievienot skalošanas līdzekli pēc vēlēšanās.
Nekad nelieciet skalošanas līdzekļa nodalījumā hloru saturošu balinātāju
kopā ar skalošanas līdzekli.

Cietināšanas līdzekļa lietošana
•
•
•

Izvēlieties skalošanas un centrifūgas izgriešanas programmu un pārliecinieties, ka centrifūgas griešanās ātrums nepārsniedz 800 apgr./min.
Iedarbiniet programmu un izvelciet mazgāšanas līdzekļu atvilktni tiktāl,
lai saskatītu skalošanas līdzekļa nodalījumu aptuveni 3 cm apjomā.
Kad ūdens ieplūst mazgāšanas līdzekļa atvilktnē, ielejiet cietināšanas
šķīdumu skalošanas līdzekļa nodalījumā.

Starpsienas uzstādīšana pamatmazgāšanas līdzekļa
nodalījumā
Ja lietojat mazgāšanas pulveri, uzstādiet starpsienu visaugstākajā pozīcijā.
Paceliet starpsienu tā, lai varētu to noliekt satverot augšdaļu.
Piestipriniet āķus pie aizmugures vadošo sliežu augšējās malas un
nostipriniet starpsienu, viegli iespiežot to savā vietā (attēli B un C).
Ja starpsiena ir pareizi novietota, mazgāšanas līdzekļa nodalījuma un
starpsienas savienojuma pamatā paliek sprauga (attēli B un C).
Ja lietojat šķidru mazgāšanas līdzekli, uzstādiet starpsienu viszemākajā
pozīcijā.
Piestipriniet starpsienu atvilktnē ar priekšējo vadošo sliežu palīdzību.
Uzstādiet starpsienu tā, lai tā saskartos ar mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījuma
pamatni (attēls D).

20

Starpsiena

Virzošās
sliedes

GRUŽU SIETA IZŅEMŠANA / ŪDENS IZTUKŠOŠANA
Ieteicams regulāri pārbaudīt gružu sietu un iztīrīt to vismaz 2–3
reizes gadā.

Īpaši tas veicams šādos gadījumos:
•
•

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

kad veļas mazgājamā mašīna kārtīgi neiztukšo palikušo
ūdeni vai centrifūga nedarbojas;
kad iedegas sūkņa tīrīšanas indikatora lampiņa.
SVARĪGI! Pirms iztukšošanas pārliecinieties, vai
mazgāšanas ūdens ir atdzisis.
Izslēdziet ierīci un izņemiet barošanas vada kontaktdakšu
no kontaktligzdas.
Noņemiet cokolu vai atveriet durvis (atkarībā no modeļa),
lietojot kā palīglīdzekli mazgāšanas līdzekļa tilpnes starpsienu (attēls A vai B).
Novietojiet gružu sieta apakšā trauku. Ja veļas mazgājamās
mašīnas gružu siets ir aiz cokola (sk. attēlus A un C), lietojiet lielu, zemu trauku, līdz 2 cm augstu.
Atveriet gružu sietu, taču nevelciet to ārā līdz galam.
Uzmanīgi pagrieziet gružu sietu pulksteņa rādītāju kustības
virzienā (attēls C), kamēr ūdens sāk izplūst.
Pagaidiet, līdz ūdens ir iztecējis.
Pēc tam pilnīgi atskrūvējiet gružu sietu un izņemiet to.
Uzmanīgi sagāziet veļas mazgājamo mašīnu uz priekšu tā,
lai sakrājies ūdens iztecētu.
Iztīriet gružu sietu un tā novietni.
Pārliecinieties, ka sūkņrats griežas brīvi.
Novietojiet gružu sietu atpakaļ savā vietā un pagrieziet to
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz sajūtat atduri.
Ekonomiskās programmas atkārtotai iedarbināšanai ielejiet
veļas mazgāšanas trumulī aptuveni litru ūdens. Pārbaudiet,
vai gružu siets ir kārtīgi novietojies savā vietā un aizveriet tā
vāku.
Novietojiet cokolu vai vāku atpakaļ savā vietā.
Ievietojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu kontaktligzdā.
Izvēlieties programmu un iedarbiniet to.
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TĪRĪŠANA UN APKOPE
Ierīces ārējā virsma un vadības panelis
• Tīriet ierīci ar mīkstu samitrinātu drānu.
• Nepieciešamības gadījumā varat lietot neitrālu
tīrīšanas līdzekli (neabrazīvu).
• Nosusiniet ar mīkstu lupatu.
Ierīces iekšpuse
• Pēc katras mazgāšanas reizes atstājiet vāku
atvērtu uz kādu laiku, lai ierīce izžūtu.
• Ja nekad nemazgājat veļu 95 °C temperatūras
programmā vai darāt to reti, iesakām periodiski
darbināt 95 °C programmu bez veļas un izmantojot mazliet veļas pulvera, lai ierīces iekšpuse būtu
tīra.

Durvju blīve
• Nepieciešamības gadījumā tīriet ar mitru drānu.
• Regulāri pārbaudiet, vai durvju blīve ir kārtībā.
Gružu siets
• Pārbaudiet gružu sietu 2 vai 3 reizes gadā
(sk. nodaļu „Gružu sieta izņemšana / ūdens
iztukšošana”).
Ūdens ieplūdes šļūtene
• Regulāri pārbaudiet, vai šļūtenē nav plaisu vai
citu bojājumu.
• Regulāri tīriet un pārbaudiet ūdens ieplūdes
šļūtenes filtru (sk. nodaļu „Ūdens ieplūdes
šļūtenes filtra tīrīšana”).

Nelietojiet ierīces tīrīšanai ugunsnedrošas vielas.
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
Lai novērstu mazgāšanas līdzekļa nogulšņu uzkrāšanos, tīriet
atvilktni un nodalījumus regulāri, vismaz 3–4 reizes gadā.
1. Nospiediet mazgāšanas līdzekļa atvilktnē esošo atvienotājsviru uz
leju un izvelciet atvilktni ārā.
2. Noņemiet skalošanas līdzekļa nodalījuma filtra daļu. Noņemiet
mazgāšanas līdzekļa nodalījuma starpsienu, pavelkot to uz augšu
(sk. tumšās bultiņas).
3. Izskalojiet visas daļas tekošā ūdenī.
4. Tīriet atvilktni ar samitrinātu drānu.
5. Piestipriniet starpsienu un filtra daļu atvilktnē savā vietā un iebīdiet
atvilktni atpakaļ savā atverē.
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SKALBIMO MAŠINOS DALYS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dangtis
Valdymo skydelis
Skalbimo priemonių stalčiukas
Garantinio aptarnavimo lipdukas (durelių viduje)
Durelės
Užraktas nuo vaikų (priklausomai nuo modelio, durelių viduje)
Siurblys (priklausomai nuo modelio, už cokolio ar durelių)
Reguliuojamos kojelės

DURELĖS
Norėdami atidaryti dureles, suimkite rankeną ir paspauskite jos vidinę dalį (priklausomai nuo modelio).
Norėdami uždaryti dureles, spauskite, kol jos spragtels.

UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
Kad skalbimo mašinos atsitiktinai neįjungtumėte, moneta pasukite
durelių vidinėje pusėje esantį plastmasinį varžtą.
• Kai varžto padėtis vertikali, užraktas neužsirakins.
• Jei varžto padėtis horizontali (įprasta padėtis), dureles galima
užrakinti.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Pirmą kartą skalbimo mašina rekomenduojame skalbti be skalbinių. Tokiu būdu pašalinsite gamykloje atlikto
patikrinimo metu skalbimo mašinoje likusį vandenį.
1. Atsukite vandens čiaupą.
2. Uždarykite dureles.
3. Į skalbimo priemonių skyrelį
įpilkite šiek tiek skalbimo priemonės (maždaug 30 ml).
4. Pasirinkite ir įjunkite trumpą skalbimo programą (žr. programų lentelę).
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SKALBINIŲ PARUOŠIMAS
Dėmių šalinimas
• Kraujo, pieno, kiaušinių ir kitos organinės kilmės
dėmės pašalinamos skalbimo priemone su enzimais.
• Jei drabužiai sutepti raudono vyno, kavos,
arbatos, žolės ar vaisių dėmėmis, į skalbimo
priemonių stalčiuką
įpilkite dėmių valiklio.
• Sunkiai pašalinamas dėmes prieš skalbdami
pavalykite dėmių valikliu.
Dažymas ir baltinimas
• Naudokite tiktai automatinėms skalbimo mašinoms
skirtas baltinimo priemones ir dažus.
• Sekite gamintojo nurodymus.
• Po dažymo ar baltinimo, ant skalbimo mašinos
plastmasinių ir guminių dalių gali likti dažų ar
baliklio žymės.
Skalbinių sudėjimas
1. Atidarykite dureles.
2. Į būgną po vieną, nespausdami sudėkite skalbinius.
Sekite trumpoje naudojimo instrukcijoje pateiktus
nurodymus.
Atkreipkite dėmesį! Jei pridėsite per daug drabužių, skalbiniai susilamdys ir bus blogiau išskalbti.
3. Uždarykite dureles.

1. Skalbinius surūšiuokite pagal:
• Audinio rūšį ir etiketėje nurodytą ženklą –
medvilniniai, mišraus pluošto audiniai, vilnoniai ir
rankomis skalbiami skalbiniai.
• Spalvą – atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius.
Naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai.
• Skalbinių kiekį – skalbiniai skalbimo mašinos
būgne pasiskirstys geriau, jei vienu metu skalbsite didelius ir mažus skalbinius.
• Pluošto švelnumą – nedidelius daiktus (pvz.,
kojines, diržus) ar rūbus su kabliukais (pvz., liemenėles) plaukite sudėję į maišelį ar pagalvės
užvalkalą su užtrauktuku. Nuo užuolaidų nuimkite
spaustukus arba įdėkitejas į medžiaginį maišelį.
2. Ištuštinkite kišenes
Monetos, smeigtukai ir panašūs daiktai gali sugadinti drabužius, būgną ar vandens baką.
3. Užsegimai
Užtraukite užtrauktukus, užsekite sagas ir kabliukus. Užriškite dirželius ir juosteles.

SKALBIMO PRIEMONĖS IR PRIEDAI
Skalbimo priemones ir priedus laikykite sausoje
vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje!
Skalbimo priemonę pasirinkite atsižvelgdami į:
• audinio rūšį (medvilniniai, sintetiniai audiniai,
delikatūs skalbiniai, vilna);
Dėmesio: vilną skalbkite tik specialiomis,
vilnoniams audiniams skalbti skirtomis skalbimo
priemonėmis;
• spalvą;
• skalbimo temperatūrą;
• nešvarumo laipsnį ir tipą.
Dėmesio!
• Balsvi skalbimo priemonės pėdsakai ant tamsių
rūbų atsiranda dėl skalbimo priemonėje, kurios
sudėtyje nėra fosfato, esančių netirpstančių
medžiagų. Jei pastebėjote šią problemą, tokius
daiktus išpurtykite, pavalykite šepečiu arba
skalbimui naudokite skystą skalbimo priemonę.
• Naudokite tik skalbimo priemones ir priedus,
skirtus buitinėms skalbimo mašinoms.
• Naudokite tik buitinėms skalbimo mašinoms
tinkamas nukalkinimo priemones, dažus ir
baliklius. Nukalkinimo priemonėje gali būti
skalbimo mašinai kenkiančių medžiagų.
• Nenaudokite skiediklių (terpentino, benzino ir
pan.). Skalbimo mašinoje neplaukite skiedikliais

•
•

ar kitais degiais skysčiais apdorotų audinių.
Jei skalbiate pirminio skalbimo programa,
pagrindiniam skalbimui nenaudokite skystos
skalbimo priemonės (priklauso nuo modelio).
Jei jungiate laikmatį, nenaudokite skystos skalbimo
priemonės (jei skalbimo mašinoje yra laikmačio
funkcija).

Dozavimas
Neviršykite gamintojo nurodyto skalbimo priemonės
kiekio.
Skalbimo priemonę dozuokite, atsižvelgdami į:
• nešvarumo laipsnį ir tipą;
• skalbiamų skalbinių kiekį:
– pilna mašina: neviršykite gamintojo nurodyto
skalbimo priemonės kiekio;
– pusė mašinos: naudokite 3/4 pilnai mašinai
rekomenduojamos skalbimo priemonės;
– mažai pakrauta mašina (maždaug 1 kg skalbinių): naudokite 1/2 pilnai mašinai rekomenduojamos skalbimo priemonės;
• vandens kietumą (pasiteiraukite pas vietinį
vandens tiekėją). Jei vanduo minkštas, skalbimo
priemonės reikės mažiau, nei skalbiant kietame
vandenyje (žiūrėkite naudojimo instrukcijoje
esančią vandens kietumo lentelę).
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FILTRO VALYMAS IR VANDENS IŠPYLIMAS
Reguliariai, 2–3 kartus metuose tikrinkite ir valykite filtrą.

Filtrą būtinai išvalykite, jei:
•
•

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

iš mašinos neišleidžiamas vanduo arba negręžiama;
jei užsidega filtro valymo indikatoriaus lemputė;
SVARBU! Prieš išleisdami iš filtro vandenį, įsitikinkite,
kad jis atvėso.
Išjunkite skalbimo mašiną ir ištraukite laido kištuką iš lizdo.
Nuimkite cokolį arba skalbimo priemonių stalčiuko tarpine
sienele (piešinys A arba B) ir atidarykite dureles (priklausomai nuo modelio).
Po filtru pastatykite kokį nors indą vandeniui surinkti. Jei
filtras yra už cokolio (piešinys A ir C), naudokite platų ir
žemą (iki 2 cm) aukščio indą.
Atidarykite filtrą, tačiau jo visiškai neištraukite.
Atsargiai pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę (piešinys C),
kol pradės tekėti vanduo.
Palaukite, kol ištekės visas vanduo.
Visiškai atsukite ir ištraukite filtrą.
Skalbimo mašiną atsargiai paverskite į priekį, kad iš jos
ištekėtų susikaupęs vanduo.
Išvalykite filtrą ir jo skyrių.
Įsitikinkite, kad siurblio mentės laisvai sukasi.
Filtrą laikrodžio rodyklės kryptimi iki galo įsukite į vietą.
Į skalbimo mašinos būgną įpilkite maždaug litrą vandens ir
įjunkite energiją tausojančią programą. Patikrinkite, ar filtras
gerai įsuktas ir uždarykite jo dangtelį.
Uždėkite cokolį ar dangtį atgal į savo vietą.
Laido kištuką įkiškite į elektros lizdą.
Pasirinkite ir įjunkite programą.
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