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KĀ PIEPILDĪT SĀLS TVERTNI

Ja ir 1.–2. ūdens cietības pakāpe (vidēja), pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas 
piepildiet sāls tvertni ar reģenerācijas sāli (lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi, sazinieties 
ar vietējo ūdens apgādes uzņēmumu).
Ja ūdens cietības pakāpe neatbilst 3. pozīcijai (rūpnīcas iestatījums) vai tas ir mainīgs:
Iestatiet cietības pakāpi (tikai trauku mazgājamām mašīnām bez ūdens cietības 
sensora); iestatījums jāveic pēc zemāk attēlotās tabulas.
• Ieslēdziet ierīci (sk. īso instrukciju).
• Izvēlieties programmu 2 (sk. īsās instrukcijas programmu tabulu).
• Turiet iedarbināšanas pogu aptuveni 5 sekundes nospiestu, līdz tās indikatora 

lampiņa sāk mirgot.
• Iedarbināšanas indikatora lampiņa mirgo vai ciparu rādījums iedegas atbilstoši 

izvēlētai ūdens cietības pakāpei (sk. tabulu, indikatora lampiņas mirgojumu skaitu 
vai numura rādījumu).

• Katrs pieskāriens iedarbināšanas pogai palielinās cietības pakāpi un, kad tas 
sasniedz 7, atgriezīsies atkal uz 1.

• Izslēdziet ierīci (sk. īso instrukciju).
Tagad izvēlētais iestatījums ir saglabāts ierīces atmiņā.

Ūdens cietības 
pakāpe

Vācu standarts 
°dH

Franču standarts 
°fH

mmol/l Klārka skala vai 
angļu standarts

Iestatījums: mirgojumu skaits 
(1x–7x) vai digitālajā displejā (1–7)

1 (mīksts) 0–5 0–9 0–0,9 0–6,3 1x 1
1–2 (vidēji mīksts) 6–10 10–18 1,0–1,8 7–12,6 2x 2

2 (vidējs) 11–15 19–27 1,9–2,7 13,3–18,9 3x 3
3 (vidēji ciets) 16–21 28–37 2,8–3,7 19,6–25,9 4x 4

4 (ciets) 22–28 38–50 3,8–5,0 26,6–35 5x 5
4 (ļoti ciets) 29–35 51–63 5,1–6,3 35,7–44,1 6x 6

4 (ārkārtīgi ciets) 36–60 64–107 6,4–10,7 44,8–74,9 7x 7

Sāls dozēšana
Uzmanību: lietojiet tikai reģenerācijas sāli, kas paredzēta trauku mazgājamām 
mašīnām mājas apstākļos.
Nepiepildiet sāls tvertnē nepiemērotas vielas, piemēram, mazgāšanas līdzekli, jo 
tādējādi tiek neatgriezeniski bojāta ūdens mīkstināšanas sistēma.
1. Izņemiet apakšējo grozu.
2. Atskrūvējiet tvertnes korķi pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
3. Pirmo reizi lietojot trauku mazgājamo mašīnu, sāls tvertni piepildiet līdz malām ar 

ūdeni.
4. Piepildiet sāls tvertni līdz malām ar sāli izmantojot komplektā iekļauto piltuvi; (piepildot 

pirmo reizi, lietojiet min. 1,5 kg un maks. 2 kg) un samaisiet ar karotes kātu.
5. Uzskrūvējiet korķi pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
6. Novietojiet grozu savā vietā.
7. Kad reģenerācijas sāls ir pievienota, nekavējoties ieslēdziet mazgāšanas 

programmu (ar iepriekšmazgāšanu vien nepietiek), lai mazinātu sāls šķīduma 
palieku uzkrāšanos un nepieļautu rūsas veidošanos.

Sāls daudzuma indikators
Trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar elektronisku vai vizuālu sāls līmeņa indikatoru 
(atkarībā no modeļa).

Elektroniskais indikators
Sāls līmeņa indikatora lampiņa uz vadības paneļa iedegas, kad sāls tvertne ir tukša.

Mehāniskais indikators
Līmenis ir skaidri saskatāms korķa atverē, kad sāls tvertne ir pilna.
Līmenis pazeminās un nav skaidri saskatāms korķa atverē, kad sāls tvertne ir tukša.

Ja ūdens cietība atbilst 1. pakāpei 
(mīksts), sāls nav nepieciešama.

Ūdens cietības pakāpi jāiestata 
tikai trauku mazgājamām mašī-
nām bez ūdens cietības sensora. 
Trauku mazgājamā mašīna ar 
ūdens cietības sensoru tas noteik 
automātiski.
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SKALOŠANAS LĪDZEKĻA TVERTNES PIEPILDĪŠANA

(Ja lietosiet kombinētos mazgāšanas līdzekļus, to nevajag darīt)
Skalošanas līdzeklis sekmē trauku žūšanu. Ūdens izgaro un neatstāj uz tiem planku-
mus un švīkas. Pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas pirmo reizi, piepildiet 
skalošanas līdzekļa tvertni. Lietojiet tikai tādus skalošanas līdzekļus, kas paredzēti 
trauku mazgājamām mašīnām mājas apstākļos.

1. Nospiediet pogu A, lai atvērtu vāku (sk. attēlu).

2. Piepildiet tvertni ar skalošanas līdzekli līdz ar pārtrauktu līniju atzīmes max 
norādījumam (aptuveni 100 ml).

 Vienmēr tūlīt noslaukiet nejauši izlieta skalošanas līdzekļa paliekas. Tādējādi tiek 
novērsta putu veidošanās, kas var negatīvi ietekmēt mazgāšanas rezultātu.

3. Aizveriet vāku.

 Regulāri pārbaudiet skalošanas līdzekļa līmeni.

Skalošanas līdzekļa devas regulēšana
Rūpnīcas iestatījums: pakāpe 4.
Ja mazgāšanas vai žūšanas rezultāts neapmierina, mainiet skalošanas līdzekļa devas 
iestatījumu.

1. Nospiediet pogu A, lai atvērtu vāku (sk. attēlu).

2. Ja uz traukiem paliek baltas svītras: samaziniet devu, ar monētas vai līdzīga 
priekšmeta palīdzību pagriežot regulatoru uz zemāku pakāpi (1–3). Ja trauki nav 
pilnīgi sausi: palieliniet devu, pagriežot regulatoru uz augstāku pakāpi (5–6).

3. Aizveriet vāku.

Skalošanas līdzekļa devas indikators

Mehāniskais indikators
gaišs pievienot skalošanas līdzekli,
tumšs pietiekams skalošanas līdzekļa daudzums.

Elektroniskais indikators (atkarībā no modeļa)
Indikatora lampiņa uz vadības paneļa iedegas, kad nepieciešams papildināt 
skalošanas līdzekļa daudzumu.


