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Jūsu jaunais veļas žāvētājs

Jūs esat izvēlējies Bosch ražotu veļas 
žāvētāju. 

Lūdzam veltīt nedaudz laika, lai izlasītu 
pamācību un uzzinātu, kādas ir jūsu 
veļas žāvētāja priekšrocības.

Lai apliecinātu augsto Bosch kvalitāti, 
katram veļas žāvētājam, kas atstāj mūsu 
rūpnīcu, tiek rūpīgi pārbaudītas tā 
tehniskās funkcijas un stāvoklis.

Ar papildinformāciju par mūsu 
izstrādājumiem, aprīkojumu, rezerves 
daļām un pakalpojumiem varat 
iepazīties tīmekļa lapā www.bosch-
home.com vai sazinoties ar mūsu klientu 
apkalpošanas dienesta centriem.

Lietošanas un uzstādīšanas pamācība ir 
kopēja dažādiem modeļiem; atšķirības 
izceltas aprakstā.

Sāciet veļas žāvētāja ekspluatāciju tikai 
tad, kad esat izlasījis lietošanas un 
uzstādīšanas pamācību!

Attēlojuma principi

: Brīdinājums!

Šī kombinācija, ko veido simbols un 
signālvārds, norāda uz iespējami 
bīstamu situāciju. Neievērojot 
norādījumus, iespējami savainojumi vai 
nāve.

Uzmanību!

Šis signālvārds norāda uz iespējami 
bīstamu situāciju. Neievērojot 
norādījumus, iespējams nodarīt 
bojājumus vai piesārņot vidi.

Norādījums/padoms

Padomi par optimālu iekārtas 
ekspluatāciju/noderīga informācija.

1. 2. 3./a) b) c)

Darba gaita tiek attēlota, izmantojot 
skaitļus vai burtus.

■ / -

Uzskaitījumi tiek attēloti, izmantojot 
kvadrātiņus vai defises.
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8 Paredzētā lietošana
Paredzētā lietošana■ Tikai lietošanai mājsaimniecībā.
■ Veļasmašīna ar žāvētāju ir piemērota 

ar veļasmašīnu mazgājamu 
tekstilizstrādājumu un ar rokām 
mazgājamu veļas izstrādājumu 
mazgāšanai, noteikta veida 
tekstilizstrādājumu žāvēšanai 
atbilstīgi norādījumiem kopšanas 
instrukcijās.

■ Ierīce darbojas ar aukstu ūdeni no 
ūdens padeves un tirdzniecībā 
pieejamiem mazgāšanas un 
kopšanas līdzekļiem, kuri ir piemēroti 
lietošanai veļasmašīnai ar žāvētāju.

■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 
norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

■ Veļasmašīnu ar žāvētāju drīkst lietot 
bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu 
vecumu, personas ar ierobežotām 
fiziskām, sensorām vai mentālām 
spējām un personas, kurām ir 
nepietiekama pieredze un zināšanas, 
ja tiek nodrošināta atbildīgas 
personas uzraudzība vai ir saņemta 
instruktāža.

■ Bērni nedrīkst veikt tīrīšanas vai 
apkopes darbus bez uzraudzības.

■ Sargiet dzīvniekus no veļasmašīnas 
ar žāvētāju.

■ Uzstādiet un lietojiet veļasmašīnu ar 
žāvētāju telpā, kas aprīkota ar 
kanalizācijas sistēmu.

Izlasiet un ievērojiet lietošanas un 
uzstādīšanas instrukcijas, kā arī pārējo 
informāciju, kas pievienota veļasmašīnai 
ar žāvētāju.
Saglabājiet dokumentus, lai varētu tos 
izmantot arī vēlāk.
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Drošības noteikumi    lv
( Drošības noteikumi
Drošības noteikumiElektrodrošība

:Brīdinājums
Nāves risks!
Nāves risks, pieskaroties 
ķermeņa daļām.
■ Atvienojot strāvas padeves 

vadu, vienmēr velciet aiz 
kontaktdakšas, nevis vada, 
citādi vadu iespējams sabojāt.

■ Nekas nepieskarieties vai 
neturiet strāvas padeves vadu 
ar mitrām rokām.

Savainošanās risks!

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
■ Ja veļasmašīnu ar žāvētāju 

paceļ aiz izbīdītajām daļām 
(piem., durtiņām), šīs daļas 
var nolūzt vai radīt 
savainojumus. 
Neceliet veļasmašīnu ar 
žāvētāju aiz izbīdītajām daļām.

■ Ja uzkāpsiet uz veļasmašīnas 
ar žāvētāju, darba virsma var 
salūzt un radīt savainojumus.
Nekāpiet uz veļasmašīnas ar 
žāvētāju.

■ Atspiežoties pret/turoties pie 
atvērtām durtiņām, 
veļasmašīna ar žāvētāju var 
apgāzties un radīt 
savainojumus.
Neatspiedieties pie atvērtām 
veļasmašīnas ar žāvētāju 
durtiņām.

■ Ieliekot rokas tvertnē, kas 
griežas, varat savainot rokas.
Netveriet tvertni, kas griežas. 
Pagaidiet līdz tvertne apstājas.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
■ Mazgājot drēbes augstā 

temperatūrā, iespējams 
applaucēties, pieskaroties 
karstajam mazgāšanas 
ūdenim (t. i., ja karstais ūdens 
tiek novadīts izlietnē). 
Nepieskarieties karstajam 
mazgāšanas ūdenim.

■ Ja žāvēšanas programma tiek 
pārtraukta, ierīce un veļa var 
būt ļoti karsta. Izvēlieties 
Torkning (intensīva 
žāvēšana) vai Skontorkning 
(saudzīga žāvēšana) un 
izvēlieties 15 minūšu 
žāvēšanas ilgumu, lai veļa 
atdzistu pirms izņemšanas.

Bērnu drošība

:Brīdinājums
Dzīvības apdraudējums!
Spēlējoties pie veļas 
mazgājamās mašīnas ar 
žāvētāju, bērni var nonākt 
dzīvībai bīstamās situācijās vai 
gūt traumas.
■ Neļaujiet bērniem bez 

uzraudzības atrasties pie 
veļas mazgājamās mašīnas ar 
žāvētāju!

■ Neļaujiet bērniem spēlēties ar 
veļas mazgājamo mašīnu ar 
žāvētāju!

:Brīdinājums
Dzīvības apdraudējums!
Bērni var ieslēgties ierīcē un 
nokļūt dzīvībai bīstamā situācijā.
Ja ierīces ir nolietotas: 
■ atvienojiet kontaktdakšu;
5



lv    Vides aizsardzība
■ noņemiet elektropadeves 
vadu ar kontaktdakšu;

■ sabojājiet veļas mazgājamās 
mašīnas ar žāvētāju iepildes 
lūkas fiksatoru.

:Brīdinājums
Nosmakšanas risks!
Bērni var rotaļājoties sapīties 
iepakojuma plēvē un materiālos 
vai aptīt tos ap galvu un 
nosmakt. 
Glabājiet iepakojuma plēves un 
materiālus bērniem nepieejamā 
vietā.

:Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Norīti mazgāšanas vai kopšanas 
līdzekļi var izraisīt saindēšanos. 
Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļus glabājiet bērniem 
nepieejamās vietās.

:Brīdinājums
Acu vai ādas kairinājums!
Ja mazgāšanas vai tīrīšanas 
līdzekļi ir iekļuvuši acīs vai 
nokļuvuši uz ādas, var rasties 
acu/ādas kairinājumu. 
Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļus glabājiet bērniem 
nepieejamās vietās.

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
Mazgājot augstās temperatūrās, 
iepildes lūkas stikls sakarst. 
Neļaujiet bērniem pieskarties 
karstajam iepildes lūkas stiklam.

7 Vides aizsardzība
Vides aizsardzībaIepakojums/nolietota ierīce

)
Utilizējiet iepakojumu videi nekaitīgā 
veidā.
Ierīce ir apstiprināta saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu 20012/19/EU par elektrisko 
un elektronisko iekārtu atkritumiem 
(EEIA). Direktīva norāda vienotu ES 
sistēmu lietotu iekārtu nodošanai un 
pārstrādei.

Norādes un padomi

■ Izmantojiet maksimālo atļauto veļas 
iepildes daudzumu aktuālajai 
programmai.
Programmu pārskats~ 20 lpp.

■ Vidēji netīru veļu mazgājiet bez 
priekšmazgāšanas.

■ Ja pēc mazgāšanas cikla beigām 
veļa tiks žāvēta, izvēlieties 
maksimālo apgriezienu skaitu. Jo 
veļa satur mazāk ūdens, jo mazāk 
enerģijas un laika būs nepieciešams 
žāvēšanai.
Nežāvējiet veļu, kas no slapjuma pil.

■ Kārtīgi vēdiniet telpu, kurā atrodas 
ierīce, un regulāri tīriet gaisa ievades 
filtru.
Tīrīšana un apkope ~ 28 lpp.
un uzstādīšana un pieslēgšana 
~ 28 lpp.
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Y Svarīgākais īsumā
Svarīgākais īsumā

--------

--------

--------

--------

1 @ @ @

Pievienojiet ierīci pie 
elektrotīkla.
Atveriet 
ūdenspadeves krānu.

Atveriet veļas 
mazgājamās mašīnas 
ar žāvētāju durvis.

Izvēlieties 
mazgāšanas/
žāvēšanas 
programmu.

Ievērojiet displejā 
norādīto maks. 
iepildes daudzumu.

2 @ @

Ja nepieciešams, iestatītās programmas 
iestatījumus iespējams mainīt un/vai izvēlēties 
papildfunkcijas.

Sašķirojiet veļu. Ievietojiet veļu.

3 @ @ @

Atveriet mazgāšanas 
līdzekļu atvilktni.

Dozējiet mazgāšanas 
līdzekļus atbilstoši 
dozēšanas 
ieteikumiem.
~ 16 lpp.

Aizveriet veļas 
mazgājamās mašīnas 
ar žāvētāju durvis.

Nospiediet pogu 
A (Starts/
pārlādēšana).

4 @ @ @

Programmas beigas. Pagrieziet 
programmu izvēles 
slēdzi Ú Från (Izsl.) 
pozīcijā.

Atveriet veļas 
mazgājamās mašīnas 
ar žāvētāju durvis un 
izņemiet veļu.

Aizgrieziet ūdens 
padeves krānu. 



lv    Iepazīšanās ar ierīci
* Iepazīšanās ar ierīci
Iepazīšanās ar ierīciVeļasmašīna ar žāvētāju

(  Karstā gaisa izeja
0  Vadības un displeja panelis
8  Durvis ar rokturi

9S  Durvju atvēršana
9T  Durvju aizvēršana
@  Servisa vāks un aukstā gaisa 

ieeja
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Vadības panelis

Iestatītās programmas iestatījumus 
iespējams mainīt un izvēlēties 
papildfunkcijas.

( Nospiediet taustiņus °C 
(temperatūra), 5 (pabeigšanas 
laiks), 0 (Griešanās ātrums) un 
5 (žāvēšana).~ 24 lpp. 

0 Nospiediet pogas
G (SpeedPerfect), 
F (EcoPerfect), O (papildomas 
skalavimas) un 
p (pretburzīšanās funkcija), lai 
izvēlētos papildfunkcijas.
~ 26 lpp.

8 Izvēlēties programmu. Slēdzi var 
griezt uz abām pusēm. Lai izslēgtu 
veļas mazgājamo mašīnu ar 
žāvētāju, iestatiet programmu 
izvēles slēdzi pozīcijā Ú Från 
(Izsl.).

@ Palaidiet programmu. Nospiediet 
pogu A (Starts/pārlādēšana), lai 
palaistu, pārtrauktu (piem., veļas 
pārlādēšanai) vai apstādinātu 
programmu.~ 16 lpp.

H Displejs iestatījumiem un 
informācijai.
9



lv    Iepazīšanās ar ierīci
Displejs

Programmas indikatori

( mazgāšanas programmas 
temperatūra. 

Ž (auksts) – 90 °C Temperatūra °C

0 programmas norādes.
Ilgums 1:50* Programmas ilgums pēc programmas iestatī-

šanas stundās:minūtes (h:min).

1–24 h Pabeigšanas laiks stundās (h).

Iepildes daudzums 7,0 kg* Maks. iepildes daudzums iestatītajai prog-
rammai

Programmas progress – 0 – Programmas beigas

PAUS Programma pārtraukta

– – – – Programmas beigas ar skalošanas pārtrauk-
šanu

Norāde par durvju atvēršanu OPEN Durvis iespējams atvērt, ja programma ir pār-
traukta.

A:02 Durvis nevar atvērt.

Tālāki norādījumi E: - -* Kļūmes paziņojums

0 Signāla skaļuma iestatīšana~ 27 lpp.

Žāvēšanas veids un ilgums Aut 1 Autom. žāv. veids 1, ievietošanai skapī 
gatava veļa

Aut 2 Autom. žāv. veids 2, ilga žāvēšana

120* Izvēlētais žāvēšanas ilgums

OFF Žāvēšanas funkcija ir atslēgta.
10



Iepazīšanās ar ierīci    lv
8 centrifūgas apgriezienu 
skaits 

$ – 1400* Apgriezienu skaits minūtē; $ (skalošanas 
pārtraukšana = bez pēdējās izgriešanas, veļa 
pēc pēdējās skalošanas reizes paliek ūdenī).

@ programmu progresa 
simboli

9 Mazgāšana

' Skalošana

0 Ūdens nosūknēšana/izgriešana

ˆ Žāvēšana

H programmu norādījumu 
simboli

Auto Viens, ja izvēlēta automātiskā žāvēšanas 
programma (“AutoDry”).

ˆ Viens, ja izvēlēta žāvēšanas programma.

Automātiskā iepildes daudzuma 
atpazīšanas funkcija 

¤ ¥ ¦ Pēc ūdens iepildes atpazīst iepildes dau-
dzumu un iestata attiecīgo ilgumu. Simboli 
norāda uz mazu, vidēju un lielu ielādi, kas 
noteikti, balstoties uz ieteicamo maksimālo 
iepildes daudzumu ** iestatītajai program-
mai.
**Automātiskais indikators ieteicamajai mak-
simālajai iepildei tikai mazgāšanas program-
mām ar maksimāli ieteicamo iepildi 3 kg, 
izņēmums 0 (Izgriešana), Sköljning 
(Skalošana) un O (Skalošana plus). 
Dažāda veida tekstilizstrādājumi, kas atšķi-
rīgi uzsūc ūdeni, var ietekmēt iepildes indika-
toru rādījumus.

Ūdens padeves krāns ¹ izgaismots Pārāk zems ūdens spiediens. Programmas 
ilgums tiek pagarināts.

¹ mirgo Ūdens padeves krāns nav atgriezts vai nav 
ūdens spiediena.

Durvis } izgaismots Kad durvis var atvērt.

} mirgo Pēc programmas palaišanas: durvis nav 
pareizi aizvērtas.

Pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa * Viens, ja noteikt pārāk liels putu daudzums, 
pievienots papildu skalošanas cikls.

Bērnu drošība @ izgaismots Bērnu drošības funkcija ir aktivizēta.

@ mirgo Bērnu drošības sistēma ir aktivizēta, prog-
rammu izvēles slēdzis ir iestatīts, tika 
nospiestas pogas.

* atkarībā no iestatītājām programma/papildfunkcijām
11



lv    Veļa
Z Veļa
VeļaVeļas sagatavošana 
mazgāšanai

Veļas šķirošana atbilstīgi:

Šķirojiet veļu atbilstīgi kopšanas 
norādēm un ražotāja norādēm etiķetēs, 
kā arī:
■ auduma/šķiedru veida;
■ krāsas.

Norādījums:  Veļa var krāsot vai 
neizmazgāties pilnīga tīra. Mazgājiet 
baltu un krāsainu veļu atsevišķi.
Krāsainu veļu pirmajā mazgāšanas 
reizē mazgājiet atsevišķi.

■ Netīrības pakāpe
– viegli

priekšmazgāšana nav 
nepieciešama; ja piemērojams, 
izvēlieties papildfunkciju 
( (SpeedPerfect)

– vidēji netīra
Izvēlieties programmu ar 
priekšmazgāšanu . Traipus, ja 
nepieciešams, apstrādājiet 
iepriekš.

– stipri
Ievietojiet mazāk veļas. Izvēlieties 
programmu ar priekšmazgāšanu. 
Traipus, ja nepieciešams, 
apstrādājiet iepriekš.

– traipi: traipus iztīriet/apstrādājiet 
iepriekš, kamēr tie vēl ir svaigi. 
Vispirms samitriniet ūdenī ar 
mazgāšanas līdzekli, neberzējiet. 
Mazgājiet veļu ar piemērotu 
programmu. Grūti izņemamus 
netīrumus/iekaltušus traipus 
dažkārt var iztīrīt tikai, mazgājot 
vairākas reizes.

■ Simboli uz veļas kopšanas 
etiķetēm –
Norādījums:  cipari norāda 
maksimālo temperatūru.

Veļas un veļasmašīnas ar žāvētāju 
pasargāšana:

Uzmanību!
Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem
Sveši priekšmeti (piem., monētas, 
papīra saspraudes, adatas, naglas) var 
bojāt ierīces daļas vai traucēt 
mazgāšanas procesa laikā.

Jāņem vērā tālāk minētās instrukcijas, 
sagatavojot veļu.
■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 

norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

■ Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru. Pārāk liels veļas svars 
ietekmē mazgāšanas rezultātu.

■ Nenovietojiet mazgāšanas līdzekļus 
un citus veļas priekšmazgāšanas 
līdzekļus (piem., traipu tīrītāji, 
izsmidzināmie līdzekļi skalošanai 
u. tml.) veļasmašīnas ar žāvētāju 
virsmas tuvumā. Izmantojot mitru 
drānu, nekavējoties noņemiet 
jebkāda izsmidzināmā līdzekļa 
paliekas un cita veida paliekas vai 
pilienus.

■ Iztukšojiet visas kabatas. Noņemiet 
jebkādus svešus priekšmetus.

M var mazgāt kā parasti;  
piemēram, ar programmu 
Cottons (Kokvilna)

N jāmazgā saudzīgi;  
piemēram, ar programmu 
Viegli kopjama veļa

O jāmazgā īpaši saudzīgi, piem., 
ar programmu Saudzīgi 
mazgājama veļa/zīds

W jāmazgā ar rokām, piem., ar 
programmu W Vilna

Ž veļa, ko nedrīkst mazgāt veļas 
mazgājamā mašīnā.
12



Veļa    lv
■ Noņemiet metāla daļas (piem., 
papīra saspraudes u. tml.)

■ Bikses, trikotāža un trikotāžas 
izstrādājumi, piemēram, adīti 
apģērbi, T-krekli vai sporta krekli, 
jāizgriež ar iekšpusi uz āru.

■ Pārliecinieties, ka krūšturus ar 
stīpiņām var mazgāt veļasmašīnā.

■ Mazgājiet delikātu apģērbu tīkliņā vai 
maisiņā (zeķbikses, krūšturus ar 
stīpiņām u. c.).

■ Aiztaisiet rāvējslēdzējus, aizpogājiet 
pogas.

■ Ar birsti iztīriet smiltis no kabatām un 
apkaklēm.

■ Noņemiet aizkaru stiprinājumus vai 
ievietojiet tīkliņā/maisiņā.

Veļas sagatavošana žāvēšanai

Norādījumi
■ Lai nodrošinātu vienmērīgu 

žāvēšanu, šķirojiet veļu atbilstīgi 
tekstilizstrādājuma veidam un 
žāvēšanas programmai.

■ Šķirojiet veļu atbilstīgi kopšanas 
norādījumiem uz etiķetēm.

Žāvējiet tikai veļu ar norādi “piemērots 
žāvēšanai ar žāvētāju” vai ar simbolu:
■ a = žāvēšana standarta temperatūrā 

(Torkning (intensīva žāvēšana))
■ ` = žāvēšanas zemā temperatūrā 

(Skontorkning (saudzīga 
žāvēšana))

Tālāk minētos tekstilizstrādājumus 
nedrīkst žāvēt.
■ b = kopšanas simbols “nežāvēt”.
■ Vilnu vai vilnu saturošus 

tekstilizstrādājumus.

■ Saudzīgi kopjamu veļu (zīds, 
sintētiski aizkari).

■ Tekstilizstrādājumus, kas satur 
putuplastu vai līdzīgus materiālus.

■ Tekstilizstrādājumus, kas apstrādāti 
ar viegli uzliesmojošiem šķidrumiem, 
piem., traipu noņēmējiem, 
petrolēteri, šķīdinātājiem. 
Sprādzienbīstamība! 

■ Tekstilizstrādājumi, kas satur matu 
laku vai līdzīgas vielas.

Norādījumi
■ Pirms žāvēšanas ar roku mazgāti 

tekstilizstrādājumi jāizgriež ar 
atbilstīgu apgriezienu skaitu.

■ Pirms žāvēšanas izgriezt ar optimālu 
apgriezienu skaitu. Kokvilnai 
ieteicamais apgriezienu skaits ir 
vairāk nekā 1000 apgr./min, viegli 
kopjamai veļai – vairāk nekā 800 
apgr./min.

■ Gludināšanai paredzētu veļu nav 
ieteicams gludināt uzreiz pēc 
žāvēšanas. Ieteicams veļu uz 
noteiktu laiku sarullēt, lai paliekošais 
mitrums sadalās vienmērīgi.

■ Lai iegūtu labu žāvēšanas rezultātu, 
ieteicams segas, frotē dvieļus un cita 
veida liela izmēra 
tekstilizstrādājumus žāvēt atsevišķi. 
Nežāvējiet vairāk kā 4 frotē dvieļus 
(vai 3 kg) reizē.

■ Nepārsniedziet maksimālo iepildes 
daudzumu.
13



lv    Ierīces lietošana
1 Ierīces lietošana
Ierīces lietošanaVeļasmašīnas ar žāvētāju 
sagatavošana
Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju 
pirms piegādes tika pārbaudīta. Lai 
novadītu lieko ūdeni no pārbaudes 
reizes, pirmo mazgāšanas ciklu 
palaidiet bez veļas, izmantojot 
programmu Luddsköljning (Pūku 
skalošana). 
Pirms pirmās mazgāšanas/žāvēšanas 
reizes ~ 43 lpp.

Norādījums:  
■ Nekad neieslēdziet bojātu veļas 

mazgājamā mašīnu ar žāvētāju! 
■ Informējiet klientu apkalpošanas 

dienesta pārstāvjus.~ 35 lpp.

1. Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.
2. Atveriet ūdenspadeves krānu.

Pēc žāvēšanas programmas beigām 
seko automātiska pūku tīrīšanas 
programma. Atveriet ūdens padeves 
krānu arī iestatot žāvēšanas 
programmu.

Norādījums:  
■ Raugieties, lai telpa būtu labi 

vēdināta, lai novadītu žāvēšanas 
laika radušos gaisu.

■ Dzesēšanas gaisa izvades/pievades 
atveri vienmēr turiet brīvu.

3. Atveriet durvis.

Programmu izvēle/ierīces 
ieslēgšana

Norādījums:  
Ja aktivizēta bērnu drošības sistēma, tā 
pirms programmas iestatīšanas ir 
jādeaktivizē. 

Ar programmu izvēles slēdzi izvēlieties 
vēlamo programmu. Slēdzi var griezt uz 
abām pusēm.  
Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju ir 
ieslēgta.

Displejā izvēlētās programmas 
iestatījumi parādās šādā secībā:
■ programmas ilgums (kad ir 

noslēgtas durvis);
■ temperatūras pamatiestatījumi;
■ centrifūgas apgriezienu skaita 

pamatiestatījumi;
■ maksimālais iepildes daudzums (kad 

durvis ir atvērtas).

Mazgāšanas programmas 
pielāgošana
Jūs varat izmantot parādītos 
pamatiestatījumus vai pielāgot izvēlēto 
programmu optimāli veļai, mainot 
pamatiestatījumus vai izvēloties 
papildfunkcijas.  Iespējamie iestatījumi 
un papildfunkcijas ir atkarīgas no 
iestatītās mazgāšanas/žāvēšanas 
funkcijas.  
Programmu pārskats~ 20 lpp.

Norādījumi
■ Funkcijas iespējams mainīt, atiestatīt 

vai mainīt atkarībā no programmas 
progresa.
14



Ierīces lietošana    lv
■ Visi slēdži ir skārienjūtīgi, pietiek 
ar vieglu pieskārienu. Ja tiek turēts 
nospiesta poga °C (temperatūra), 
0 (Griešanās ātrums), 
5 (pabeigšanas laiks), iespējams 
automātiski pārskatīt iestatījumu 
iespējas.

Mazgāšanas programma iestatījumu 
maiņa, piem., mazgāšanas temp.

■ Nospiediet pogu °C (temperatūra), 
lai iestatītu vēlamo mazgāšanas 
temperatūru.

Mazgāšanas programma 
papildfunkciju maiņa, izvēloties, piem.,
G (SpeedPerfect) 

■ Nospiediet pogu G 
(SpeedPerfect). Izgaismojas 
indikators un papildfunkcija ir 
iestatīta. Lai attiestatītu 
papildfunkciju, nospiediet vēlreiz G 
(SpeedPerfect). Indikatora lampiņa 
nodziest.

Norādījums:  
Pēc žāvēšanas programmas iestatījumu 
un/vai papildfunkciju maiņas, var 
mainīties programmas ilgums. 

Žāvēšanas programmas 
pielāgošana

Norādījums:  
Ja ir iestatīta žāvēšanas programma vai 
mazgāšana ar secīgu žāvēšanu, 
žāvēšanas programmas iestatījumus 
iespējams mainīt pēc vajadzības. 
Programmu pārskats~ 20 lpp.

Žāvēšanas programmas 
pamatiestatījumu maiņa 
■ Nospiediet taustiņu 5 (žāvēšana), 

lai iestatītu vēlamo žāvēšanas veidu 
vai ilgumu (tikai atsevišķas 
žāvēšanas programmām). 

Norādījums:  
Pēc žāvēšanas programmas iestatījumu 
maiņas, var mainīties programmas 
ilgums. 

Veļas ievietošana

:Brīdinājums
Dzīvības apdraudējums!
Ja veļas mazgājamajā mašīnā ar 
žāvētāju ievietojat veļu, kas apstrādāta 
ar tīrīšanas līdzekļiem, kuru sastāvā ir 
šķīdinātāji, piem., traipu noņēmēji/
petrolēteris, var izraisīt sprādzienu.
Šādu veļu pirms mazgāšanas ar rokām 
rūpīgi izskalojiet ūdenī.

Norādījumi
■ Ievietojiet kopā mazus un lielus veļas 

gabalus. Izgriešanas laikā dažādu 
izmēru apģērbi veļas tvertnē 
izlīdzinās vienmērīgāk. Atsevišķi 
veļas gabali var izraisīt nevienmērīgu 
iepildi. 
15



lv    Ierīces lietošana
■ Ievērojiet norādīto maks. iepildes 
daudzumu. Ja šis daudzums nav 
ievērots, veļa var neizmazgāties 
pilnīgi un saburzīties vairāk.

1. Iepriekš sašķirotus veļas gabalus 
veļas tvertnē ievietojiet nesalocītus.

2. Raugieties, lai neviens veļas gabals 
netiktu iespiests starp durvīm un 
gumijas manšeti.

3. Aizveriet durvis.

Norādījums:  Mirgo taustiņa A (Starts/
pārlādēšana) indikators un displejā 
redzami programmas pamatiestatījumi. 
Iespējams mainīt pamatiestatījumus.

Mazgāšanas un kopšanas 
līdzekļu dozēšana un 
pievienošana

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Mazgāšanas līdzekļi un citi veļas 
priekšmazgāšanas līdzekļi (piem., traipu 
tīrītāji, izsmidzināmie līdzekļi skalošanai 
u. tml.) var sabojāt veļasmašīnas ar 
žāvētāju virsmas.
Nenovietojiet šos līdzekļus 
veļasmašīnas ar žāvētāju virsmu 
tuvumā. Ar mitru drānu nekavējoties 
noņemiet jebkāda izsmidzināmā līdzekļa 
paliekas un cita veida paliekas/pilienus.

Dozēšana

Mazgāšanas un kopšanas līdzekļus 
pievienojiet atkarībā no:
■ ūdens cietības (jautājiet ūdens 

piegādātājam);

■ ražotāja norādījumiem uz 
iepakojuma;

■ veļas daudzuma;
■ traipiem.

Dozētāju piepildīšana

1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.
:Brīdinājums
Acu/ādas kairinājums!
Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktni 
atver, kamēr ierīce darbojas, 
mazgāšanas/kopšanas līdzekļi var 
iztecēt.
Atvilktni atveriet uzmanīgi.
Ja mazgāšanas/kopšanas līdzeklis 
nonāk saskarē ar acīm vai ādu, 
rūpīgi skalojiet.
Ja to netīšām norij, meklējiet ārsta 
palīdzību.

2. Ielejiet mazgāšanas un/vai tīrīšanas 
līdzekli.

Norādījumi
■ Vienmēr ievērojiet ražotāja 

norādījumus par visu mazgāšanas, 
tīrīšanas un kopšanas līdzekļu 
dozēšanu.

Dozētāja 
nodalījums I

Priekšmazgāšanas līdzeklis.

Dozētāja 
nodalījums 
i

Mīkstinātājam, cietinātājam. 
Nepārsniedziet maksimālo veļas 
svaru.

Dozētāja 
nodalījums II

Mazgāšanas līdzeklis 
pamatmazgāšanai, ūdens 
mīkstinātājam, balinātājam, traipu 
tīrītājam.

Dozētāja 
nodalījums A

Šķidru mazgāšanas līdzekļu 
dozēšanai.
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Ierīces lietošana    lv
■ Atšķaidiet viskozu veļas mīkstinātāju 
un kondicionieri ar ūdeni. Tas 
novērsīs aizsprostošanos.

■ Esiet uzmanīgs, ierīces darbības 
laikā atverot mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.

■ Ja ir izvēlēta individuāla žāvēšanas 
programma, nepievienojiet ierīcē 
mazgāšanas un/vai kopšanas 
līdzekļus. 

Šķidra mazgāšanas līdzekļa 
dozēšanas palīgs*
*atkarībā no modeļa

Novietojiet dozēšanas palīgu, lai pareizi 
izmērītu šķidrā mazgāšanas līdzekļa 
daudzumu.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 

atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa 
un pilnībā izvelciet atvilktni.

2. Pabīdiet dozēšanas palīgu uz 
priekšu, salokiet un nofiksējiet.

3. Ievietojiet atvilktni ierīcē.

Norādījums:  Neizmantojiet dozēšanas 
palīgu želejveida mazgāšanas 
līdzekļiem un veļas pulveriem vai 
programmām ar priekšmazgāšanu vai 
tad, ja ir iestatīta programma 
“Pabeigšanas laiks”.

Modeļiem bez dozēšanas palīga ielejiet 
šķidro mazgāšanas līdzekli piemērotajā 
dozētājā un ievietojiet veļas tvertnē.

Programmas palaišana
Tad nospiediet A (Starts/pārlādēšana) 
ievietošanas pogu. Indikators ir 
izgaismots, un programma sākas.

Norādījums:  Ja vēlaties nodrošināt 
programmu pret nejaušu 
pārregulēšanu, aktivizējiet bērnu 
drošības sistēmu. 

Indikāciju panelī programmas laikā tiek 
rādīts “Gatavs” laiks jeb laiks pēc laiks 
pēc programmas sākuma un 
programmas norises simboli.
Displejs~ 10 lpp.

Bērnu drošības funkcija
Veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju 
var nodrošināt pret nejaušu iestatīto 
funkciju maiņu. Pēc programmas 
palaišanas aktivizējiet bērnu drošības 
sistēmu.
Aktivizēšana/deaktivizēšana: turiet 
taustiņu 5 (pabeigšanas laiks) 
nospiestu apm. 5 sekundes. Displejā 
parādās simbols @. Kad ir aktivizēti 
taustiņu signāli, atskan skaņas signāls.

■ @ izgaismots: aktivizēta bērnu 
drošības sistēma.

■ @ mirgo: bērnu drošības sistēma ir 
aktivizēta un programmu izvēles 
slēdzis ir iestatīts. Lai novērstu 
programmas pārtraukšanu, 
programmu izvēles slēdzi iestatiet uz 
sākumprogrammu. Simbols atkal ir 
izgaismots.

Norādījums:  
Bērnu drošības sistēma var palikt 
aktivizēta līdz nākamās programmas 
startam – arī tad, ja veļas mazgājamā 
mašīna ar žāvētāju ir bijusi izslēgta. Tad 
pirms programmas palaišanas 
deaktivizējiet bērnu drošības sistēmu 
un, ja nepieciešams, aktivizējiet to no 
jauna pēc programmas starta.
17



lv    Ierīces lietošana
Veļas pārlādēšana
Pēc programmas starta, 
ja nepieciešams, var papildus ievietot 
vai izņemt veļu.
Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana). Veļas mazgājamā 
mašīna ar žāvētāju pārbauda, vai 
iespējama pārlādēšana.

Norādījumi
■ Ja ir augsts ūdens līmenis, augsta 

temperatūra vai rotē tvertne, 
drošības dēļ durvis paliek noslēgtas 
un veļas pārlādēšana nav 
iespējama. 
Ja displejā parādās:
A:02 + PAUS ~ pārlādēšana nav 
iespējama. Lai turpinātu programmu, 
nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).
} + OPEN izgaismojas ~, 
pārlādēšana iespējama.

■ Durvis atveriet tikai tad, kad 
izgaismojas abi simboli } + OPEN.

■ Neatstājiet durvis ilgāku laiku 
atvērtas – no veļas iztekošais ūdens 
var iztecēt.

■ Žāvēšanas cikla laikā pārlādēšanu 
nav iespējams aktivizēt.

Programmas maiņa

Ja nejauši palaista nepareizā 
programma, to var mainīt tālāk 
norādītajā veidā.
1. Nospiediet A (Starts/pārlādēšana) 

pogu.
2. Izvēlieties citu programmu. Ja 

nepieciešams, pielāgojiet 
iestatījumus un/vai izvēlieties citas 
papildfunkcijas.

3. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana). Jaunā programma 
sākas no jauna.

Programmas pārtraukšana vai 
apturēšana

Programmām ar augstu temperatūru
1. Nospiediet pogu A (Starts/

pārlādēšana).
2. Veļas atdzesēšanai: izvēlieties 

Sköljning (Skalošana).
3. Nospiediet pogu A (Starts/

pārlādēšana).

Programmām ar nelielu temperatūru:
1. Nospiediet pogu A (Starts/

pārlādēšana).
2. Izvēlieties programmu Urpumpning 

(Ūdens nosūknēšana) vai 
Centrifugering (Griešana).

3. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

Žāvēšanas programmām
1. Izvēlieties programmu Torkning 

(intensīva žāvēšana) vai 
Skontorkning (saudzīga žāvēšana).

2. Nospiediet pogu 5 (žāvēšana), 
iestatiet 15 minūšu žāvēšanu.

3. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

Programmas beigas
– 0 – vai – – – – (skalošanas 
pārtraukšana = bez pēdējās 
izgriešanas) parādās displejā un atskan 
skaņas signāls. 
Signāla skaļuma iestatīšana~ 27 lpp.
Ja iestatīts $ (skalošanas 
pārtraukšana = bez pēdējās 
izgriešanas), nospiediet pogu A 
(Starts/pārlādēšana), lai palaistu 
pēdējo izgriešanu.

Norādījumi
■ Programma tiek turpināta ar ūdens 

nosūknēšanu un veļas izgriešanu 
(standarta apgriezienu skaitu 
iespējams iepriekš mainīt).
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■ Ja ir jānosūknē tikai ūdens, 
apmēram 1 minūti pēc programma 
palaišanas nospiediet pogu 
A (Starts/pārlādēšana) pirms 
sākas izgriešanas cikla, tad iestatiet 
programmu izvēles slēdzi pozīcijā 
Ú Från (Izsl.). Programma tiek 
pārtraukta, un durvis tiek atbloķētas. 
Veļu iespējams izņemt.

■ Ja displejā mirgo hot (karsts) pirms 
žāvēšanas programma ir pabeigta, 
temperatūra tvertnē ir augsta. Tiek 
palaista programma tvertnes 
atdzesēšanai, līdz tvertnes 
temperatūra samazinās.

Pēc mazgāšanas/žāvēšanas

1. Atveriet durtiņas un izņemiet veļu.
2. Iestatiet programmu izvēles slēdzi 

Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Ierīce ir 
izslēgta. 

3. Aizgrieziet krānu. 
Nav nepieciešams modeļiem ar  
“Aqua-Stop”. ~ 37 lpp.

4. Atvienojiet strāvas padeves 
kontaktdakšu.

Norādījumi
■ Neatstājiet veļu vai tās elementus 

tvertnē. Nākamajā mazgāšanas reizē 
tie var sarukt vai nokrāsot veļu.

■ Noņemiet svešus priekšmetus no 
tvertnes un gumijas blīves – 
rūsēšanas risks.

■ Atstājiet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni un durtiņas atvērtas, lai 
atlikušais ūdens varētu iztvaikot.

■ Vienmēr izņemiet veļu.
■ Vienmēr pagaidiet, līdz programma 

beidzas, jo ierīce vēl var būt 
nobloķēta. Tad izslēdziet ierīci un 
pagaidiet, līdz tā atbloķējas.

■ Pēc programmas beigām displeja 
panelis izslēdzas, un ir aktivizēts 
enerģijas taupīšanas režīms. Lai 
aktivizētu, nospiediet jebkuru pogu.
19



lv    Programmu pārskats
/ Programmu pārskats
Programmu pārskatsProgrammas uz programmu 
izvēles slēdža

Programma/veļas veids Varianti/norādījumi
Programmas nosaukums
Īss programmas paskaidrojums un kādiem tekstilizstrādājumiem tā ir 
piemērota.

maksimālais iepildes daudzums atbil-
stoši EN50229
maks. iepilde mazgāšanai/
maks. iepilde žāvēšanai

iespējamā izvēles temperatūra °C

iespējamais apgriezienu skaits 
(apgr./min)

iespējamās papildfunkcijas mazgā-
šanai

iespējamās papildfunkcijas žāvēša-
nai

Bomull (kokvilna) 
Standarta mazgāšanas programma izturīgiem tekstilizstrādājumiem 
no lina vai kokvilnas.
Norādījums:  
 * Samazināts iepildes daudzums G papildfunkcijai.

maks. 7(4)* kg/4 kg

Ž (auksts) – 90 °C

$ – 1400 apgr./min

G, F, O, p

“Aut 1”, “Aut 2”

+ Förtvätt (priekšmazgāšana)
Energoietilpīga programma veļai ar lielu netīrības pakāpi, izturīgai 
veļai, piem., kokvilnas vai lina izstrādājumiem.
Norādījums:  
 * Samazināts iepildes daudzums G papildfunkcijai.

maks. 7(4)* kg/4 kg

Ž (auksts) – 90 °C

$ – 1400 apgr./min

G, F, O, p

“Aut 1”, “Aut 2”

Syntet (viegli kopjama veļa) 
sintētikas vai jauktu materiālu tekstilizstrādājumi

maks. 3,5 kg/2,5 kg

Ž (auksts) – 60 °C

$ – 1000 apgr./min

G, F, O, p

“Aut 1”, “Aut 2”

Mix (Dažādu audumu veļa) 
dažādu materiālu veļa – kokvilnas un sintētiski tekstilizstrādājumi

maks. 3,5 kg/2,5 kg

Ž (auksts) – 60 °C

$ – 1400 apgr./min

G, F, O, p

“Aut 1”, “Aut 2”
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Fintvätt/Siden (delikāta veļa/zīds) 
saudzīgi mazgājamiem tekstilizstrādājumiem, piem., zīda, satīna, sin-
tētiskajiem vai jaukta materiāla audumiem (piem., zīda blūzes, šal-
les).
Norādījums:  
Izmantojiet mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā saudzīgi mazgāja-
mai veļai vai zīdam piemērotu mazgāšanas līdzekli.

maks. 2 kg

Ž (auksts) – 40 °C

$ – 800 apgr./min

G, O, p

 – 

W Ylle (vilna)
Ar roku vai veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas vai vilnas 
sajaukuma tekstilizstrādājumi. Īpaši saudzīga mazgāšanas prog-
ramma, lai novērstu veļas saraušanos, ilgāki programmas pārtrau-
kumi (tekstilizstrādājumi mērcējas mazgāšanas ūdenī).
Norādījums:  
■ Vilna ir dzīvnieku izcelsmes produkts, piem.,: angoras, alpakas, 

lamas, aitas vilna. 
■ Mazgājiet veļas mazgājamā mašīnā, izmantojot vilnai piemērotu 

mazgāšanas līdzekli.

maks. 2 kg

Ž (auksts) – 40 °C

$ – 800 apgr./min

 – 

 – 

Sköljning (skalošana)
Mazgājamiem tekstilizstrādājumiem papildu skalošana un griešana

maks. 7 kg

 – 

$ – 1400 apgr./min

O, p

 – 

Centrifugering (Griešana)
Speciālgriešana ar iestatāmu centrifūgas apgriezienu skaitu

maks. 7 kg

 – 

400 – 1400 apgr./min

p

 – 

Urpumpning (Ūdens nosūknēšana) 
Ūdens tiek izsūknēts no tvertnes, piem., pēc skalošanas pārtraukša-
nas $.

maks. 7 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Supersnabb 15' (īpaši īss 15’)/Wash&Dry 60’ (mazgāšana un 
žāvēšana 60')
Neliela daudzuma (≤1 kg) viegli netīrai kokvilnas, lina, sintētiska vai 
jaukta materiāla auduma veļai. Mazgāšanas laiks ir apm. 15 minūtes.  
Ja izvēlēta arī žāvēšanas funkcija, tad seko apm. 45 minūšu žāvēša-
nas cikls. 
Norādījums:  
 * Samazināts iepildes daudzums G papildfunkcijai.

maks. 3,5 (2,0)* kg/1 kg

Ž (auksts) – 40 °C

$ – 1000 apgr./min

G, O

“Aut 1”

Programma/veļas veids Varianti/norādījumi
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lv    Programmu pārskats
Allergi+ (Allergi+) 
Izturīgi lina vai kokvilnas tekstilizstrādājumi.
Norādījumi
■ Īpaši piemērota augstām higiēnas prasībām vai īpaši jutīgai ādai, 

jo programmai ir ilgāks mazgāšanas cikla noteiktā temperatūrā 
ar lielāku ūdens daudzumu un ilgāku skalošanas ciklu.

■ * Samazināts iepildes daudzums G papildfunkcijai.

maks. 7(4)* kg/4 kg

Ž  (auksts) - 60 °C

$ – 1400 apgr./min

G, F, O, p

“Aut 1”, “Aut 2”

Luddsköljning (Pūku skalošana) 
Īpaša programma tvertnes tīrībai vai pūku attīrīšanai.  
90 °C = antibakteriāla programma, kas neizmanto mazgāšanas 
līdzekļus. 
40 °C = antibakteriāla programma, var izmantot īpašus tvertnes tīrī-
šanas līdzekļus. 
Ž (auksts) = pūku skalošana programma, lai atbrīvotos no pūkām, 
kas žāvēšanas laikā ir uzkrājušās tvertnē.

 0,0 kg

Ž (auksts), 40, 90 °C

400 – 1400 apgr./min

 – 

 – 

Uppfräschning (atsvaidzināšana) 
Programma, lai atbrīvotu veļu no aromātiem un mazinātu burzījumu, 
piemērota vilnai, linam, uzvalkiem un citiem tekstilizstrādājumiem, 
kas netiek mazgāti regulāri.

maks. 1 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Skontorkning (saudzīga žāvēšana) 
Atsevišķa saudzīgas žāvēšanas programma apģērba žāvēšanai zemā 
temperatūrā: 
- iestatot “Aut1” veļa tiek automātiski žāvēta ielikšanai skapī, 
- iestatot “Aut2” veļa tiek automātiski žāvēta īpaši sausa, 
- iestatāms žāvēšanas ilgums: 30, 60, 90 līdz 120 min.
Norādījums:  
** 15 minūšu žāvēšanas ilgums ir veļas un ierīces atdzesēšanai pēc 

žāvēšanas.

maks. 2,5 kg

 – 

 – 

 – 

 “Aut 1”, “Aut 2”, noteikta laika žāvē-
šana**

Torkning (intensīva žāvēšana) 
Atsevišķa intensīvās žāvēšanas programma apģērba žāvēšanai aug-
stā temperatūrā: 
- iestatot “Aut1” veļa tiek automātiski žāvēta ielikšanai skapī,
- iestatot “Aut2” veļa tiek automātiski žāvēta īpaši sausa, 
- iestatāms žāvēšanas ilgums: 30, 60, 90 līdz 120 min.
Norādījums:  
** 15 minūšu žāvēšanas ilgums ir veļas un ierīces atdzesēšanai pēc 

žāvēšanas.

maks. 4 kg

 – 

 – 

 – 

 “Aut 1”, “Aut 2”, noteikta laika žāvē-
šana**

Programma/veļas veids Varianti/norādījumi
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Žāvēšanas tabula

Kokvilna/krāsaina veļa (kokvilnas vai lina tekstilizstrādājumi, piem., apakšveļa, T krekli, džemperi, bikses, 
trauku dvieļi)

Žāvēšanai paredzētās 
veļas svars kg

0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 2,5

Aprēķinātais žāvēšanas ilgums minūtēs Iestatāmais žāvēšanas ilgums 
minūtēs

Ievietošanai 
skapī gatava veļa

Aut1 <60 60–85 85–120 120–160 30 60 90 120

Papildu žāvēšana Aut2 <65 65–100 100–
140

140–170

Ieteiktā programma Torkning (intensīva žāvēšana) (autom.) Torkning (intensīva žāvē-
šana)  (laika progr.)

Segas/frotē dvieļi (liela izmēra vai biezi tekstilizstrādājumi no kokvilnas, piem.,frotē dvieļi, palagi, galdauti, 
džinsi, darba apģērbs)

Žāvēšanai paredzētās 
veļas svars kg

0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 –0,5 –1,0 –1,5 –2,0

Aprēķinātais žāvēšanas ilgums minūtēs Iestatāmais žāvēšanas ilgums 
minūtēs

Ievietošanai 
skapī gatava veļa

Aut1 <70 70–95 95–130 130–170 30 60 90 120

Papildu žāvēšana Aut2 <75 75–110 110–
150

150–180

Ieteiktā programma Torkning (intensīva žāvēšana)  (autom.) Torkning (intensīva žāvēšana) 
(laika progr.)

Sintéticos (viegli kopjama veļa) (sintētiska vai jaukta materiāla auduma tekstilizstrādājumi, piem., krekli, 
sporta apģērbs, delikāta veļa)

Žāvēšanai paredzētās 
veļas svars kg

0,5–1,0 1,0–2,0 2,0–2,5 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0

Aprēķinātais žāvēšanas ilgums minūtēs Iestatāmais žāvēšanas ilgums 
minūtēs

Ievietošanai 
skapī gatava veļa

Aut1 <55 55–95 95–130 30 60 90 120

Papildu žāvēšana Aut2 <65 65–130 130–
160

Ieteiktā programma Skontorkning (saudzīga žāvēšana) (autom.) Skontorkning (saudzīga žāvē-
šana) (laika progr.)

± Norādītie ilgumi ir noteiktas vērtības un attiecas uz standarta iepildes daudzumu, centrifūgas programmu un 
istabas temperatūru. 

± Maksimālais iestatāmais žāvēšanas laiks ir 120 minūtes. Ja veļas svars pārsniedz 2,5 kg, izvēlieties automā-
tisko žāvēšanu. Šī funkcija ieteicama labam žāvēšanas rezultātam un enerģijas taupīšanai. 15 minūšu ilgā 
žāvēšanas programma paredzēta veļas atdzesēšanai. 
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lv    Programmu pamatiestatījumu maiņa
Cietināšana

Norādījums:  Neapstrādājiet veļu ar 
veļas mīkstinātāju.

Šķidros cietinātājus iespējams izmantot 
visās mazgāšanas programmās. Ielejiet 
cietinātāju dozētājā M atbilstīgi ražotāja 
norādījumiem (ja nepieciešams, pirms 
tam iztīriet dozētāju).

Krāsošana/balināšana
Krāsošanu veiciet tikai nelielam veļas 
daudzumam. Sāls var sabojāt 
nerūsējošo tēraudu. Ievērojiet krāsas 
ražotāja norādījumus. Nebaliniet veļu 
veļasmašīnā ar žāvētāju!

Mērcēšana

1. Iepildiet iemērkšanas/mazgāšanas 
līdzekļus saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem nodalījumāII.

2. Iestatiet programmas izvēles slēdzi 
pozīcijā Bomull 60 °C (kokvilna 
60 °C) un nospiediet pogu A 
(Starts/pārlādēšana). 

3. Pēc apm. 10 minūtēm nospiediet 
pogu A (Starts/pārlādēšana). 

4. Ja pēc mērcēšanas vēlaties turpināt 
programmu vai mainīt to, vēlreiz 
nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

Norādījums:  
Ievietojiet vienādas krāsas veļu. Nav 
nepieciešams papildus mazgāšanas 
līdzeklis, iemērkšanas šķīdums tiek 
izmantots mazgāšanai.

0 Programmu 
pamatiestatījumu 
maiņa

Programmu pamatiestatījumu maiņaIespējams mainīt iestatītās programmas 
pamatiestatījumus. Iestatījumus 
iespējams mainīt arī programmas 
darbības laikā. Iedarbība ir atkarīga no 
programmas posma.

°C (Temperatūra)
( norādīto mazgāšanas temperatūru 
iespējams mainīt. Maksimālā iespējamā 
mazgāšanas temperatūra var atšķirties 
atkarībā no izvēlētās programmas. 
Programmu pārskats ~ 20 lpp.

0 (pabeigšanas laiks)
0 iestatiet pabeigšanas laiku 
(programmas beigas).

Norādījums:  
Izvēloties programmu, tiek parādīts 
attiecīgās programmas ilgums. Jau 
palaistai programma tās ilgums 
pielāgojas automātiski, ja, piem., 
nepieciešamas izmaiņas programmas 
ilgumā programmas iestatījumiem 
veikto izmaiņu dēļ.

Pirms programmas palaišanas 
programmas beigas var iepriekš noteikt 
stundās – maksimums 24 h.
Pēc programmas palaišanas iestatītais 
laiks tiek norādīts, piem., 8:00 h un 
notiek laika atskaite līdz mazgāšanas 
programmas sākumam. Tad tiek 
parādīts programmas ilgums, 
piem., 2:30 h.
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Iepriekš izvēlēto laiku pēc programmas 
palaišanas var mainīt tālāk norādītajā 
veidā.

1. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

2. Nospiediet taustiņu 5 (pabeigšanas 
laiks) un mainiet programmas 
pabeigšanas laiku.

3. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

0 (Griešanās ātrums)
8 pirms programmas palaišanas vai 
tās darbības laikā iespējams mainīt 
apgriezienu skaitu (apgr./min) atkarībā 
no programmas posma. Iestatījums $ 
(skalošanas pārtraukšana = bez 
pēdējās izgriešanas), veļa pēc pēdējās 
skalošanas reizes paliek ūdenī. 
Maksimālais apgriezienu skaits ir 
atkarīgs no programmas un modeļa. 
Programmu pārskats~ 20 lpp.

5 (žāvēšana)
@ ar šo pogu iespējams aktivizēt, 
deaktivizēt un iestatīt žāvēšanas 
funkciju. Mazgāšanai secīga žāvēšana 
iespējama tikai automātiskajā 
programmā. Ja iestatīta atsevišķa 
žāvēšanas programma, iespējams 
izvēlēties automātisko žāvēšanu vai 
noteikta laika žāvēšanas programma ar 
iespēju iestatīt ilgumu.

Norādījumi
■ Iestatiet programmas izvēles slēdzi 

pozīcijā Torkning (intensīva 
žāvēšana) vai Skontorkning 
(saudzīga žāvēšana), lai izvēlētos 
attiecīgo žāvēšanas programmu. 
Programmu pārskats~ 20 lpp.
Standarta žāvēšanas veids ir Aut1. 
Žāvēšanas laiks tiek iestatīts 
automātiski atbilstīgi veļas 
daudzumam. Rezultāts ir 
ievietošanai skapī gatava veļa. 
Iespējams iestatīt žāvēšanas veidu 
Aut2, lai iegūtu īpaši sausu veļu; vai 
lai iepriekš izvēlētos žāvēšanas 
ilgumu, ko iespējams iestatīt ar pogu 
5 (žāvēšana).
Ievietošanai skapī gatava veļa 
(Aut1): vienslāņainiem 
tekstilizstrādājumiem. Apģērba 
gabalus iespējams likt skapī 
salocītus vai pakārt.
Ilga žāvēšana (Aut2): vairāku slāņu 
tekstilizstrādājumiem, kas ilgāk žūst. 
Apģērba gabalus iespējams likt 
skapī salocītus vai pakārt. Veļa ir 
sausāka nekā programmā 
“ievietošanai skapī gatava veļa”.

■ Programmu izvēle mazgāšanai 
programmām un, ja veļa tiek 
mazgāta un žāvēta secīgi bez 
pārtraukuma (tikai Bomull 
(kokvilna), +Förtvätt 
(priekšmazgāšana), Syntet (viegli 
kopjama veļa), Mix (Dažādu 
audumu veļa), Supersnabb 15' 
(īpaši īsa 15') un Allergi+).  

1. Nospiediet pogu 5 (žāvēšana), lai 
aktivizētu Aut1 vai Aut2. 

2. Nepārsniedziet žāvēšanas 
maksimālo iepildes daudzumu. 
Programmu pārskats~ 20 lpp.

3. Mazgāšanas programmai tiek 
automātiski izvēlēts maksimālais 
apgriezienu skaits, lai iegūtu labāku 
žāvēšanas rezultātu.
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\ Papildfunkciju izvēle
Papildfunkciju izvēleIespējams iestatīt vēlamo papildfunkciju 
ar attiecīgo taustiņu.

G (SpeedPerfect)
( Mazgāšanai īsākā laikā ar līdzīgu 
mazgāšanas iedarbību attiecībā uz 
standarta programmu. 

Norādījums:  Nepārsniedziet 
maksimālo iepildes daudzumu.
Programmu pārskats~ 20 lpp.

F (EcoPerfect)
0 mazgāšana enerģijas taupīšanas 
režīmā, izmantojot temperatūras 
samazināšanas funkciju nemainīgā 
programmā.

Norādījums:  Mazgāšanas temperatūra 
ir zemāka par izvēlēto temperatūru. 
Programma Allergi+ ir īpaši piemērota 
paaugstinātām higiēnas prasībām. 

à (Skalošana plus)
8 papildu skalošana. Vietām ar ļoti 
mīkstu ūdeni vai skalošanas rezultāta 
papildu uzlabošanai.

p (pretburzīšanās funkcija) 
@ Īpaša izgriešanas secība ar tai 
sekojošu veļas uzbužināšanu. Saudzīga 
beigu izgriešana – veļas paliekošais 
mitrums ir lielāks.
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Signāla skaļuma iestatīšana    lv
M Signāla skaļuma 
iestatīšana

Signāla skaļuma iestatīšana

1. Signāla skaļuma iestatīšanas režīma aktivizēšana

Iestatiet uz Ú Från 
(Izsl.).

Pagrieziet par 1 
pozīciju pulksteņ-
rādītāju kustības 
virzienā.

Turiet nospiestu pogu °C (tempera-
tūra) un pagrieziet par 1 pozīciju 
pulksteņrādītāju kustības virzienā.

 Atlaidiet pogu.

2.a Taustiņu signāla skaļuma iestatīšana (atkarībā no modeļa)

Spiediet taustiņu 0, 
kamēr tiek sasniegts 
nepieciešamais ska-
ļums.

Ievērojiet norā-
des 3. darbībā vai

iestatiet pozīcijā Ú Från (Izsl.), 
lai izietu no signāla skaļuma 
iestatīšanas režīma.

2.b Norāžu signāla skaļuma iestatīšana

Pagrieziet par 1 
pozīciju pulksteņrā-
dītāju kustības vir-
zienā.

Spiediet taustiņu 0, kamēr 
tiek sasniegts nepieciešamais 
skaļums.

iestatiet pozīcijā Ú Från
(Izsl.), lai izietu no signāla 
skaļuma iestatīšanas režīma.
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2 Tīrīšana un apkope
Tīrīšana un apkope:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
Izslēdziet ierīci un atvienojiet visas 
elektrotīkla kontaktdakšas.

:Brīdinājums
Saindēšanās risks!
Šķīdinātājus saturoši tīrīšanas līdzekļi, 
piem., petrolēteris, var izveidot 
veļasmašīnā ar žāvētāju toksisku 
tvaikus.
Neizmantojiet šķīdinātājus saturošus 
tīrīšanas līdzekļus.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Šķīdinātājus saturoši tīrīšanas līdzekļi, 
piem., petrolēteris, var bojāt 
veļasmašīnas ar žāvētāju virsmas un 
detaļas.
Neizmantojiet šķīdinātājus saturošus 
tīrīšanas līdzekļus.

Ierīces korpuss/vadības 
panelis

■ Nekavējoties aizvāciet mazgāšanas 
vai tīrīšanas šķīduma atlikumus.

■ Noslaukiet ar mīkstu mitru drānu.
■ Neizmantojiet abrazīvas drānas, 

sūkļus vai mazgāšanas līdzekļus 
(nerūsējošā tērauda tīrītājus).

■ Netīriet mašīnu ar augstspiediena 
ūdens strūklu.

Tvertne
Izmantojiet hloru nesaturošus tīrīšanas 
līdzekļus, neizmantojiet tērauda vilnu.

Atkaļķošana
Nav nepieciešama, ja mazgāšanas 
līdzeklis ir pareizi dozēts. Ja tomēr 

nepieciešama atkaļķošana, ievērojiet 
atkaļķošanas līdzekļa ražotāja 
norādījumus. Piemērotus atkaļķošanas 
produktus var iegādāties mūsu mājas 
lapā vai klientu apkalpošanas dienestā. 
~ 35 lpp.

Mazgāšanas līdzekļa dozētāja 
tīrīšana

Ja tajā ir mazgāšanas līdzekļa vai veļas 
mīkstinātāja paliekas.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa 

atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa 
un pilnībā izvelciet atvilktni.

2. Izņemiet ieliktni ar pirkstu, paspiediet 
uz augšu.

3. Tīriet atvilktnes nodalījumus un 
ieliktni ar ūdeni un suku un 
nožāvējiet.

4. Pievienojiet ieliktni un nofiksējiet 
(iestumiet cilindru uz vadības tapas).

5. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa 
atvilktni.

Norādījums:  Atstājiet mazgāšanas 
līdzekļa atvilktni atvērtu, lai atlikušais 
ūdens varētu iztvaikot.

Drenāžas sūknis ir bloķēts

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Ja veļu mazgā augstā temperatūrā, 
mazgāšanas ūdens ir karsts. 
Pieskaroties karstam mazgāšanas 
ūdenim, iespējams applaucēties. 
Ļaujiet mazgāšanas ūdenim atdzist.
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1. Noslēdziet ūdens padeves krānu, lai 
netiek pievadīts ūdens un lai 
pārliecinātos, ka tas tiek aizvadīts pa 
mazgāšanas līdzekļa sūkni. 

2. Iestatiet programmas izvēles slēdzi 
pozīcijā Ú Från (Izsl.) un atvienojiet 
kontaktdakšu

3. Atveriet servisa vāku.
4. Izņemiet no stiprinājuma izvades 

šļūteni.

5. Noņemiet noslēgvāku, ļaujiet 
mazgāšanas līdzeklim iztecēt 
piemērotā tvertnē. Uzspiediet 
noslēgvāku, ievietojiet izvades 
šļūteni stiprinājumā.
Norādījums:  Atlikušais ūdens var 
izplūst.

6. Uzmanīgi noskrūvējiet sūkņa vāku. 
Notīriet iekšējo korpusu, sūkņa vāka 
vītni un sūkņa korpusu (mazgāšanas 
līdzekļa sūkņa spārnratam 
jāgriežas).

7. Uzlieciet sūkņa vāku un pieskrūvējiet 
to. Rokturim jābūt nostādītam 
vertikāli.

8. Aizveriet servisa vāku. Ja servisa 
vāks nav nofiksēts, iepriekš 
nofiksējiet to.

Norādījums:  Lai nākamajā 
mazgāšanas reizē novērstu neizmantota 
mazgāšanas līdzekļa nevajadzīgu 
noplūdi, ielejiet 1 litru ūdens 
nodalījumā II un palaidiet programmu 
Centrifugering (Griešana) vai 
Urpumpning (Ūdens nosūknēšana).

Sifona drenāžas caurule 
bloķēta

1. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi 
izslēgšanas Ú Från (Izsl.) pozīcijā. 
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

2. Atlaidiet šļūtenes apskavu, uzmanīgi 
noņemiet ūdens novades šļūteni. 
Atlikušais ūdens var izplūst.

3. Iztīriet ūdens novades šļūteni un 
sifonu.

4. Pievienojiet ūdens novades šļūteni 
atpakaļ un nostipriniet savienojuma 
vietu ar šļūtenes apskavu.

Filtrs ūdens ieplūdes caurulē 
ir bloķēts

:Brīdinājums
Dzīvības apdraudējums!
Nemērciet “Aqua-Stopp” drošības 
iekārtu ūdenī (aprīkota ar elektrovārstu).

Šim nolūkam vispirms samaziniet ūdens 
spiedienu padeves šļūtenē.
1. Aizgrieziet ūdens padeves krānu.
2. Izvēlieties jebkuru programmu 

(izņemot Centrifugering (Griešana) 
vai Urpumpning (Ūdens 
nosūknēšana)).

3. Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana). Ļaujiet programmai 
darboties apmēram 40 sekundes.

4. Iestatiet programmas izvēles slēdzi 
pozīcijā Ú Från (Izsl.) un atvienojiet 
kontaktdakšu
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5. Notīriet ūdens krāna sietu.
Noņemiet šļūteni no ūdenspadeves 
krāna.
Iztīriet sietu ar mazu birstīti.

6. Notīriet sietu ierīces aizmugurē.
Noņemiet šļūteni ierīces aizmugurē.
Ar knaiblēm izņemiet sietu un iztīriet 
to.

7. Pieslēdziet šļūteni un pārbaudiet 
blīvējumu.

Gaisa filtrs bloķēts

1. Iestatiet programmas izvēles slēdzi 
pozīcijā Ú Från (Izsl.) un izvelciet 
kontaktdakšu no kontaktligzdas.

2. Atveriet servisa vāku un noņemiet to.
3. Izņemiet gaisa filtru.

4. Ar suku notīriet pūkas pie gaisa filtra 
zem tekoša ūdens.

5. Ievietojiet gaisa filtru atpakaļ.
6. Ievietojiet servisa vāku atpakaļ un 

aizveriet to.
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3 Kļūmes un to 
risinājumi

Kļūmes un to risinājumiAtbloķēšana avārijas slēdzis, 
piemēram, strāvas padeves 
pārtraukuma gadījumā
Programma turpinās, ja strāvas padeve 
ir atjaunota. Ja veļa tomēr jāizņem, tad 
iepildes lūku var atvērt, kā aprakstīts.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Ja veļu mazgā augstā temperatūrā, 
iespējams applaucēties ar karsto 
mazgāšanas ūdeni vai veļu.
Ja nepieciešams, vispirms ļaujiet 
atdzist.

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
Pieskaroties rotējošajai tvertnei, var 
savainot rokas.
Nepieskarieties rotējošajai tvertnei. 
Nogaidiet, līdz tvertne vairs negriežas.

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Iztekošais ūdens var radīt bojājumus.
Neatveriet veļas mazgājamās mašīnas 
ar žāvētāju durvis, ja caur stiklu 
redzams ūdens. 

1. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi 
Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Atvienojiet 
ierīci no elektrotīkla.

2. Izteciniet mazgāšanas šķīdumu. 
3. Velciet avārijas slēgu ar kādu 

darbarīku uz leju un atlaidiet to.
Iepildes lūku tagad var atvērt.

Informācija displeja panelī

Indikators Iemesls/risinājums
A:01 Nekavējoties aizveriet durvis ūdens līmeņa paaugstinājuma dēļ. Pārtraukuma 

gadījumā, pārmaiņas tiek rādīts A:01 un OPEN.

A:02 Durvis ir noslēgtas drošības apsvērumu dēļ (pārāk augsts ūdens līmenis/tempera-
tūra). 
■ Mazgāšanas programma: pauzes laikā pārmaiņus tiek rādīti simboli A:02 

un PAUS. Ja ir jāatver durvis, uzgaidiet, līdz temperatūra ir nokritusies vai 
nosūknējiet ūdeni (piem., iestatiet Centrifugering (Griešana) vai Urpump-
ning (Ūdens nosūknēšana)).

■ Žāvēšanas programma: ja ir jāatver durvis, uzgaidiet, līdz temperatūra ir 
nokritusies vai iestatiet 15 minūšu žāvēšanas programmu, lai atdzesētu veļu. 

Žāvēšanas programmas beigās regulāri parādās simbols A:02.
■ Iztīriet gaisa filtru. ~ 30 lpp.
■ Palaidiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) Ž (auksts) bez 

veļas.
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A:03 Durvis nav iespējams noslēgt/atbloķēt pārāk augstas temperatūras dēļ. Atstājiet 
veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju ieslēgtu apm 1 minūti. Pēc tam ierīces dur-
vis iespējams noslēgt/atbloķēt.

hot (karsts) Augstās temperatūras dēļ durvis pēc žāvēšanas programmas nevar atvērt. Atdze-
sēšanas process ilgst, līdz simbols nodziest, tad durvis iespējams atvērt.

¹ ■ mirgo (nav ūdens padeves): vai ūdens krāns ir atgriezts? Vai aizsērējis siets 
ūdens padevē? Iztīriet sietu ūdens padevē. ~ 29 lpp.
Ūdens šļūtene salocīta vai aizsērējusi?

■ Izgaismots (pārāk mazs ūdens spiediens): tikai zināšanai. Tas neietekmē 
programmas gaitu. Programmas ilgums tiek pagarināts.

E:18 Aizsērējis mazgāšanas līdzekļa sūknis; notīriet to.  Iztīriet ūdens novades šļūteni 
pie sifona. 

ªªª ■ Turiet nospiestu taustiņu 5 (žāvēšana) apm. 3 sekundes, lai nodzēstu pazi-
ņojumu.

■ Iztīriet gaisa filtru. ~ 30 lpp.
■ Palaidiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) Ž (auksts) bez 

veļas.

LO kg, HI kg Norādes par iepildāmo veļas daudzumu. Ieslēgts, kad ir pabeigts žāvēšanas cikls.
LO kg: norāda, ka iepildītais daudzums ir pārāk mazs žāvēšanai, HI kg : norāda, 
ka iepildītais daudzums ir pārāk liels žāvēšanai.

Citi rādījumi Pagrieziet programmu izvēles slēdzi Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Ierīce tiks izslēgta. 
Nogaidiet 5 sekundes un ieslēdziet to vēlreiz. Ja kļūmes paziņojums parādās no 
jauna, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. 

Indikators Iemesls/risinājums

Traucējumi Iemesls/risinājums
Ūdens izplūst. ■ Pareizi pieslēdziet/nomainiet ūdens padeves šļūteni.

■ Pievelciet padeves šļūtenes skrūvju savienojumu.

Nav ūdens padeves.
Mazgāšanas līdzeklis 
netiek ievadīts.

■ Vai nospiedāt pogu A (Starts/pārlādēšanas) ?
■ Vai ūdens krāns nav atgriezts?
■ Vai aizsērējis siets? Iztīriet sietu.~ 29 lpp.
■ Salocījusies vai iesprūdusi ūdens padeves šļūtene.

Durvis nevar atvērt. ■ Aktivizēta drošības funkcija. Vai programma ir pārtraukta?
■ $ Vai tika izvēlēts (skalošanas pārtraukšana = bez pēdējās izgriešanas)? 
■ Vai atvērt iespējams tikai ar avārijas slēgu? ~ 31 lpp.
■ Vai bērnu drošības sistēma ir ieslēgta? Deaktivizējiet. ~ 17 lpp.

Programmu nevar palaist. ■ Vai izvēlējāties A (Starts/pārlādēšanas) vai 5 (pabeigšanas laiks)?
■ Vai durvis ir aizvērtas?

■ Vai bērnu drošības sistēma ir ieslēgta? Deaktivizējiet. ~ 17 lpp.
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Mazgāšanas ūdens 
netiek izsūknēts. 

■ $ Vai tika izvēlēts (skalošanas pārtraukšana = bez pēdējās izgriešanas)? 
■ Iztīriet ūdens izvades sūkni. ~ 28 lpp.
■ Tīriet izvades šļūteni un/vai izvades cauruli. 

Ūdens tvertnē nav 
redzams.

Tas nav defekts – ūdens atrodas zem redzamības līmeņa.

Izgriešanas rezultāts nav 
apmierinošs.
Veļa ir slapja/pārāk mitra.

■ Tā nav kļūme – nelīdzsvarotības kontroles sistēma ir pārtraukusi izgriešanu, 
nevienmērīga veļas sadale. Izkārtojiet tvertnē mazus un lielus veļas gabalus.

■ Izvēlēts pārāk mazs apgriezienu skaits? 

Izgriešana tiek palaista 
vairākas reizes.

Tā nav kļūme – nelīdzsvarotības kontroles sistēma izlīdzina nelīdzsvarotību.

Kopšanas līdzekļu nodalī-
jumā ir palicis ūdens.

■ Tā nav kļūme – kopšanas līdzekļa iedarbība netiek ietekmēta.
■ Ja nepieciešams, izņemiet ieliktni. Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un 

ievietojiet atpakaļ. 

Nodalījums M nav pilnībā 
izskalots.

Izņemiet ieliktni. Iztīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni un ievietojiet atpakaļ. 

Ierīces tvertnē veidojas 
aromāts.

■ Palaidiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) 90 °C bez veļas. 
■ Izmantojiet universālu mazgāšanas līdzekli.

Mirgo indikators *. No 
veļas mazgāšanas 
līdzekļu atvilktnes var 
izplūst putas.

Vai tika izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa?
■ Samaisiet 1 ēdamkaroti mīkstinātāja ar ½ litra ūdens un ielejiet nodalījumā 

II. (Nedrīkst izmantot ar ārvides, sporta apģērbiem un dūnu tekstilizstrādāju-
miem!)

■ Nākamajā mazgāšanas reizē samaziniet mazgāšanas līdzekļa devu.
■ Izmantojiet tirdzniecībā pieejamus mazputojošus un kopšanas līdzekļus 

mazgāšanai, kas ir piemēroti lietošanai veļas mazgājamajai mašīnai ar žāvē-
tāju.

Stipri trokšņi, vibrācija un 
“staigāšana” izgriešanas 
laikā.

■ Vai ierīce nav nolīmeņota? Nolīmeņojiet ierīci. ~ 42 lpp.
■ Vai ierīces kājas ir fiksētas? Fiksējiet ierīces kājas. ~ 42 lpp.
■ Vai transportēšanas stiprinājumi ir noņemti? Noņemiet transportēšanas stip-

rinājumus. ~ 39 lpp.

Darbības laikā nedarbo-
jas displejs/indikatoru 
lampiņas.

■ Vai ir strāvas padeves traucējumi? 
■ Vai drošinātājs ir kārtībā? Ieslēdziet/nomainiet drošinātāju.
■ Ja kļūme atkārtojas, izsauciet klientu apkalpošanas dienesta pārstāvjus. 
~ 35 lpp.

Programmas laiks mai-
nās mazgāšanas cikla 
laikā.

■ Tā nav kļūme – nelīdzsvarotības kontroles sistēma izlīdzina nelīdzsvarotību. 
■ Tā nav kļūme – putu atpazīšanas funkcija aktivizēta. Papildus skalošanas 

reize.

Uz veļas atrodas mazgā-
šanas līdzekļa nogulsnes.

■ Daži fosfātus nesaturoši mazgāšanas līdzekļi satur ūdenī nešķīstošas nogul-
snes.

■ Iestatiet programmu Sköljning (Skalošana) vai notīriet veļu, kad tā ir 
sausa.

Žāvēšanas laikā izgrieša-
nas troksnis.

Tas ir inovatīvs paņēmiens “termālā izgriešana”, lai žāvēšanas laikā samazinātu 
enerģijas patēriņu.

Traucējumi Iemesls/risinājums
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Dažādu krāsu pūkas no 
iepriekšējā žāvēšanas 
cikla ir redzamas uz veļas 
nākamajā mazgāšanas 
ciklā.

Palaidiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) Ž (auksts) bez veļas, 
lai atbrīvotos no pūkām, kas žāvēšanas laikā ir uzkrājušās tvertnē.

Žāvēšanas laikā dzirdams 
ūdens padeves troksnis, 
ūdens krāna simbols 
mirgo žāvēšanas laikā.

Veļas mazgājamajai mašīnai ar žāvētāju ir pašattīrīšanas funkcija, lai attīrītu ierīci 
no pūkām, kas rodas veļas žāvēšanas laikā. Procesam nepieciešams nedaudz 
ūdens. Tāpēc žāvēšanas laikā ūdens padeves krānam jābūt atgrieztam.

Pagarināts žāvēšanas 
ilgums.

■ Atbilstoši gaisa atdzesēšanas principam, augstāka apkārtējās vides tempe-
ratūra rada mazāku žāvēšanas efektu, kas ietekmē žāvēšanas ilgumu. Rau-
gieties, lai būtu laba vēdināšana, kas novada lieko siltumu.

■ Vai gaisa filtrs aizsērējis? Iztīriet gaisa filtru.~ 30 lpp.
■ Palaidiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) Ž (auksts) bez 

veļas, lai atbrīvotos no pūkām, kas žāvēšanas laikā ir uzkrājušās tvertnē.

Žāvēšanas programma 
nesāk darbību.

■ Vai ir izvēlēta žāvēšanas programma? Programmu pārskats~ 20 lpp.
■ Vai durvis ir pareizi aizvērtas?
■ Vai sūknis ir aizsērējis? Iztīriet mazgāšanas līdzekļa sūkni.~ 28 lpp.

Žāvēšanas rezultāts nav 
apmierinošs. (Veļa nav 
pietiekami sausa.)

■ Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra (virs 30 °C) vai nepietiekama tel-
pas, kurā atrodas ierīce, vēdināšana. Raugieties, lai būtu pietiekama vēdinā-
šana, kas novada lieko siltumu.

■ Veļa pirms žāvēšanas netika pietiekami izgriezta. Vienmēr iestatiet aktuālās 
mazgāšanas programmas maksimālo iespējamo apgriezienu skaitu.

■ Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju noslogota: ievērojiet ieteikumus par 
maksimālo veļas iepildes daudzumu programmu tabulā un ielādes indika-
torā. Nenoslogojiet veļas mazgājamo mašīnu ar žāvētāju, jo maksimālais 
veļas iepildes daudzums žāvēšanas ciklam ir mazāks nekā maksimālais 
veļas iepildes daudzums mazgāšanas ciklam. Pēc mazgāšanas ar maksi-
mālo veļas iepildes daudzumu, izņemiet veļu no ierīces un sadaliet to diviem 
žāvēšanas cikliem.

■ Strāvas padeves elektriskais spriegums ir pārāk mazs (zem 200 V), raugie-
ties, lai strāvas padeve ir atbilstoša.

■ Vai gaisa filtrs aizsērējis? Iztīriet gaisa filtru.~ 30 lpp.
■ Biezi, vairāku slāņu tekstilizstrādājumi vai tekstilizstrādājumi ar pildījumu 

viegli žūst no virspuses, bet ne iekšpusē. Vienmērīgs rezultāts vai aizņemt 
vairāk laika. Šāda veida tekstilizstrādājumu žāvēšanai izvēlieties noteikta 
laika programmu.

Novērots, ka, atverot ierī-
ces durvis, neliels ūdens 
daudzums pil uz izžāvētās 
veļas.

■ Ar mazāku veļas iepildi žāvēšanas laiks samazinās. Žāvēšana sistēmā var 
palikt neliels daudzums paliekošā mitruma. Ātri atverot durvis, veidojas sūk-
šanas efekts, kas liek pilēt palikušajam mitrumam no sistēmas.

■ Atveriet durvis lēnām. Izvairieties no durvju straujas atvēršanas.

Ja traucējumu nevar novērst pašu spēkiem (ierīces ieslēgšana/izslēgšana) vai ir nepieciešams remonts, vei-
ciet tālāk minētās darbības.
■ Iestatiet programmas izvēles slēdzi pozīcijā Ú Från (Izsl.) un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
■ Aizgrieziet ūdens padeves krānu un izsauciet klientu apkalpošanas dienestu. ~ 35 lpp.

Traucējumi Iemesls/risinājums
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4 Klientu apkalpošanas 
dienests

Klientu apkalpošanas dienestsJa nevarat novērst kļūmi, skatiet nodaļu 
“Kļūmes” un kā rīkoties. ~ 32 lpp.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas 
dienestu. Mēs vienmēr atradīsim 
piemērotu risinājumu, un mūsu mērķis ir 
novērst nevajadzīgus tehniķu 
apmeklējumus.
Sazinoties ar klientu apkalpošanas 
dienestu, lūdzu, norādiet ierīces 
produkta numuru (E Nr.) un ražošanas 
numuru (FD).

Informāciju varat atrast: durtiņu 
iekšpusē*/atvērtajā servisa aizvarā* un 
ierīces aizmugurē.
*atkarībā no modeļa
Uzticieties ražotāja kompetencei.
Sazinieties ar mums. Šādi varat būt 
drošs, ka remontu veiks apmācīti 
servisa tehniķi, izmantojot oriģinālas 
rezerves daļas.

J Tehniskās 
specifikācijas

Tehniskās specifikācijas

Produkta numurs Ražošanas numurs

Izmēri
(platums x dziļums 
x augstums)

60 x 59 x 84,5 cm

Svars 83 kg

Elektrotīkla 
pieslēgums

Nominālais elektriskais 
spriegums 220–240 V, 
50 Hz
Maksimālā strāva ir 10 A
Maksimālā jauda ir 2400 W
Maksimālā žāvēšanas jauda 
ir
1900 W

Ūdens spiediens ir 100–1000 kPa  (1–10 bar)

Kanalizācijas 
caurules augstums 
ir

60–100 cm
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[ Patēriņa vērtības
Patēriņa vērtības

Programma Iespēja Iepilde 
(kg)

Enerģijas patē-
riņš*** (kWh)

Ūdens patēriņš 
*** (litros)

Program-
mas ilgums 
*** (stundās)

Bomull (kokvilna) 
20 °C *

7,0 0,23 73 2 ¾ 

Bomull (kokvilna)  
40 °C *

7,0 1,02 73 2 ¾ 

Bomull (kokvilna)  
60 °C

7,0 1,10 73 2 ¾ 

Bomull (kokvilna)  
90 °C

7,0 2,05 83 2 ¾ 

Syntet (viegli kopjama 
veļa)  40 °C *

F (EcoPerfect) 3,5 0,56 60 1 ¾ 

Mix (daž. veļa)  40 °C 3,5 0,45 53 1 

Fintvätt/Siden (deli-
kāta veļā/zīds) 30 °C

2,0 0,15 29 ¾ 

Ylle (vilna) W 30 °C 2,0 0,18 40 ¾ 

Torkning (intensīva 
žāvēšana) 

4,0 2,47 3,0 2 ½ 

Skontorkning (sau-
dzīga žāvēšana) 

2,5 1,46 3,0 2 

Bomull (kokvilna) 
60 °C **

F (EcoPerfect) 7,0 0,70 51 4 

Bomull (kokvilna)  
60 °C +
Torkning (intensīva 
žāvēšana) **

F (EcoPerfect) 7,0/4,0 4,76 57 8 ½ 

* Programmu iestatījumi pārbaudēm ir atbilstīgi spēka esošajam standartam EN60456. Norādījums salī-
dzinošām pārbaudēm: veicot pārbaudes programmu testus, mazgājiet norādīto veļas daudzumu ar 
maksimālu apgriezienu skaitu. 

** Pārbaudes mazgāšanas sniegumam ES enerģijas marķējumam veiktas atbilstīgi Direktīvai EN50229 ar 
noteiktu iepildes apjomu programmām Bomull (kokvilna) 60 °C + F (EcoPerfect). 

** Žāvēšanas snieguma pārbaudes ES enerģijas marķējumam tikai veiktas atbilstīgi EN50229. Maksimā-
lais iepildes daudzums mazgāšanai tiek sadalīts 2 žāvēšanas cikliem un katra iepilde žāvēšanai tiek žā-
vēta ar Torkning (intensīva žāvēšana) + Aut1. 

*** Vērtības var atšķirties atbilstīgi ūdens spiedienam, cietībai, ieplūdes temperatūrai, telpas temperatūrai, 
veļas veidam, daudzumam un netīrības pakāpei, izmantotā veļas mazgāšanas līdzekļa, tīkla sprieguma 
svārstībām, kā arī izvēlētajām papildfunkcijām. 
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5 Uzstādīšana un 
pieslēgšana

Uzstādīšana un pieslēgšanaStandarta piederumi

Norādījums:  Pārbaudiet, vai 
veļasmašīna ar žāvētāju nav bojāta pēc 
transportēšanas. Neieslēdziet bojātu 
veļasmašīnu ar žāvētāju. Ja jums ir 
sūdzības, sazinieties ar izplatītāju, pie 
kura iegādājāties ierīci, vai vērsieties 
klientu apkalpošanas dienestā.

Norādījums:  
Savienošanai ar sifonu nepieciešama arī 
šļūtenes fiksators (Ø 24–40 mm) 
(iespējams iegādāties specializētā 
veikalā). 
Ūdens pieslēgšana ~ 40 lpp.

Noderīgi instrumenti
■ Līmeņrādis uzstādīšanai ~ 42 lpp.
■ 13. izmēra atslēga,

lai palaistu vaļīgāk transportēšanas 
drošības ierīces; ~ 39 lpp.
17. izmēra atslēga ierīces kājiņu 
regulēšanai. ~ 42 lpp.

Droša uzstādīšana

:Brīdinājums
Savainošanās risks!
■ Veļasmašīna ar žāvētāju ir smaga. 

Uzmanieties tās pacelšanas laikā.
■ Paceļot veļasmašīna ar žāvētāju aiz 

izbīdītajām daļām (piem., durtiņām), 
šīs daļas var nolūst vai izraisīt 
savainojumus.
Neceliet veļasmašīnu ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām.

■ Ja šļūtenes un strāvas padeves vadi 
nav pareizi uzstādīti, pastāv 
paklupšanas un savainošanās risks.
Izvietojiet šļūtenes un kabeļus tā, lai 
novērstu iespēju paklupt.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
■ Sasalušas šļūtenes var ieplīst vai 

pārsprāgt.
Neuzstādiet veļasmašīnu ar žāvētāju 
ārpus telpām un/vai vietā, kur 
iespējams sals.

( elektrības vads
0 soma:

■ lietošanas un uzstādīšanas 
instrukcijas

■ apvalki
8 Ūdensapgāde šļūtene uz 

AquaStop modeļiem
@ ūdens novades šļūtene
H līkums ūdens novades šļūtenes 

nostiprināšanai *

P Ūdensapgāde šļūtene uz 
standarta / Aqua-Secure 
modeļiem

* atkarībā no modeļa
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lv    Uzstādīšana un pieslēgšana
■ Paceļot veļasmašīna ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām (piem., durtiņām), 
šīs daļas var nolūst vai izraisīt 
savainojumus.
Neceliet veļasmašīnu ar žāvētāju aiz 
izbīdītajām daļām.

Uzstādīšanas vieta

Norādījums:  Ir svarīga stabilitāte, lai 
novērstu veļasmašīnas ar žāvētāju 
pārvietošanos!
■ Uzstādīšanas vietai ir jābūt stingrai 

(cietai) un līdzenai.
■ Mīkstas grīdas un grīdas segumi nav 

piemērots pamats.
■ Lai nodrošinātu labus žāvēšanas 

rezultātus, raugieties lai telpa ir labi 
ventilēta.

Uzstādiet ierīci uz koka dēļu 
pārklājuma vai postamenta.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
Veļasmašīna ar žāvētāju griešanās cikla 
laikā var pārvietoties un sasvērties vai 
nogāzties no tās pamatnes.
Vienmēr nofiksējiet veļasmašīnas ar 
žāvētāja kājiņas ar fiksēšanas skavām.
Fiksēšanas skavas: pasūtījuma Nr.: 
WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, 
Z 7080X0.

Norādījums:  Uzstādot uz koka dēļu 
pārklājuma.
■ Ja iespējams, uzstādiet veļasmašīnu 

ar žāvētāju stūrī.
■ Pieskrūvējiet grīdai ūdensnoturīgu 

koka dēli (vismaz 30 mm biezu).

Ierīces uzstādīšana zem/starp 
virtuves iekārtām

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
Nenoņemiet ierīces pārklāju.
Iebūvējiet/uzstādiet pirms pieslēgšanas 
elektroenerģijai.

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Žāvēšanas laikā, izplūstošā siltā gaisa 
temperatūra var sasniegt 60 °C.

Norādījumi
■ Nepieciešamie izmēri

a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

■ Uzstādiet veļasmašīnu ar žāvētāju 
tikai zem nepārtrauktas darba 
virsmas, kas ir stingri savienota ar 
blakus esošajiem skapjiem.

■ Nodrošiniet ventilāciju telpā, kurā 
atrodas ierīce, lai sasniegtu optimālu 
žāvēšanas rezultātu. Ventilācijas 
atveru izmēri (jāatrodas sānos 
atkarībā no apstākļiem). Atvēruma 
šķērsgriezums: d x e = 200 mm x 
100 mm. Augstums virs grīdas: f = 
365 mm. Attālums starp sienu un 
ierīci: 50 mm.
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Transportēšanas drošības 
ierīču noņemšana.

Uzmanību!
Ierīces bojājumi
■ Pirms veļasmašīnas ar žāvētāju 

pirmās lietošanas ir svarīgi noņemt 
visas 4 transportēšanas drošības 
ierīces. Uzglabājiet transportēšanas 
drošības ierīces. Veļasmašīna ar 
žāvētāju ir gatava transportēšanai ar 
transportēšanas drošības ierīcēm. 
Nenoņemtas transportēšanas 
drošības ierīces var bojāt tvertni, 
piem., kamēr darbojas ierīce.

■ Lai novērstu bojājumus vēlākas 
ierīces transportēšanas laikā, 
vienmēr uzstādiet transportēšanas 
drošības ierīces pirms 
transportēšanas. ~ 43 lpp.

Skrūvēm un uzmavām jābūt 
saskrūvētām.

1. Izņemiet šļūtenes no turētājiem. 
2. Izņemiet šļūtenes no līkumiem un 

noņemiet tos.
3. Atskrūvējiet un noņemiet visas 

četras transportēšanas skrūves.

4. Izņemiet elektrības vadu no 
turētājiem. Noņemiet uzmavas.

5. Ievietojiet apvalkus. Cieši noslēdziet, 
nospiežot uz noslēgšanas āķa. 
Ievietojiet šļūteņu turētāju.

Šļūteņu un vadu garums
Savienojums kreisajā pusē

vai
savienojums labajā pusē
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Norādījums:  Lietojot šļūtenes turētāju, 
izmantojamais šļūtenes garums ir 
samazināts!

Pieejami pie izplatītāja/klientu 
apkalpošanas dienestā.
■ Ūdens noslēga (“Aqua-Stop”) vai 

aukstā ūdens ieplūdes šļūtenes 
pagarinājums (apm. 2,5 m).
Pasūtījuma Nr.: WMZ 2380, WZ 
10130, CZ 11350, Z 7070X0.

■ Garā pievades šļūtene (apm. 2,20 
m), standarta modeļiem.

Ūdens pieslēgšana

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, aktīvajām daļām 
saskaroties ar ūdeni.
Neiemērciet “Aqua-Stop” drošības ierīci 
ūdenī (tajā ir elektrisks vārsts).

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Ūdens pievades un drenāžas šļūteņu 
savienojuma vietas ir pakļautas 
spiedienam. Lai izvairītos no sūcēm vai 
ūdens radītiem bojājumiem, ievērojiet 
šajā nodaļās sniegtās instrukcijas.

Norādījumi
■ Papildus šeit norādītajai drošības 

informācijai vietējam ūdens un 
elektrības piegādātājam var būt 
īpašas prasības.

■ Lietojot veļasmašīnu ar žāvētāju, 
izmantojiet tikai aukstu dzeramo 
ūdeni.

■ Nesavienojiet veļasmašīnu ar 
žāvētāju boilera krānam–maisītājam, 
kas nav pakļauts spiedienam.

■ Izmantojiet tikai piegādes komplektā 
ietvertās pievades šļūtenes vai 
šļūtenes, kas iegādātās autorizētā 
specializētā tirdzniecības vietā. 
Nelietojiet izmantotas šļūtenes! 

■ Ja ir šaubas, pieaiciniet tehniķi, lai 
tas pieslēdz ierīci.

Ūdens padeve

Norādījumi
■ Nelokiet, nespiediet, nemainiet vai 

nepārgrieziet ūdens pievades šļūteni 
(citādi tās izturība nav garantēta).

■ Skrūvsavienojumus nostipriniet tikai 
ar roku. Ja skrūvsavienojumi ir 
nostiprināti pārāk cieši, izmantojot 
instrumentu (knaibles), vītnes var būt 
bojātas.

Optimālais ūdens spiediens galvenajā 
padeves caurulē: 100–1000 kPa 
(1–10 bar)
■ Kad krāns ir atgriezts, ūdens plūsmai 

ir jābūt vismaz 8 l/min.
■ Ja spiediens ir lielāks, uzmontējiet 

spiediena redukcijas vārstu.

1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni 
krānam (¾" = 26,4 mm) un ierīcei 
(izņemot modeļiem ar“Aquastop”).
– Standarta

– “Aqua-Secure”

– Ūdens noslēgs (“Aqua-Stop”)
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2. Uzmanīgi atveriet krānu un 
pārbaudiet, vai savienojumu vietās 
nav sūces.

Norādījums:  Skrūvju savienojums ir 
pakļauts galvenās ūdens padeves 
caurules spiedienam.

Ūdens novade

Norādījumi
■ Nelokiet vai neizstiepiet ūdens 

novades šļūteni.
■ Augstuma atšķirība starp 

novietojumu un drenāžas vietu: min. 
60 cm, maks. 100 cm.

Ūdens novade izlietnē

:Brīdinājums
Applaucēšanās risks!
Mazgājot drēbes augstās temperatūrās, 
iespējams applaucēties, pieskaroties 
karstajam mazgāšanas ūdenim (t. i., ja 
karstais ūdens tiek novadīts izlietnē). 
Nepieskarieties karstajam mazgāšanas 
ūdenim.

Uzmanību!
Ūdens radīti bojājumi
Ja pievienotā ūdens novades šļūtene 
izslīd no izlietnes augsta ūdens 
spiediena dēļ, notecinot ūdeni no 
ierīces, iespējami ūdens izraisīti 
bojājumi.
Nostipriniet ūdens novades šļūteni, lai 
novērstu tās izslīdēšanu no izlietnes.

Uzmanību!
Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem
Ja ūdens novades šļūtenes gals ir 
iegremdēts notekūdenī, ūdens var tikt 

iesūkts atpakaļ ierīcē un bojāt 
veļasmašīnu ar žāvētāju un/vai 
tekstilizstrādājumus.
Pārliecinieties, vai:
■ aizbāznis nenobloķē noplūdi no 

izlietnes;
■ ūdens aiztek pietiekami ātri;
■ ūdens novades šļūtenes gals nav 

iegremdēts notekūdenī.

Ūdens novades šļūtenes uzstādīšana:

Ūdens novade sifonā
Savienojuma vietai jābūt noslēgta ar 
šļūtenes fiksatoru (Ø 24–40 mm) 
(iespējams iegādāties specializētā 
veikalā).
Pieslēgšana

Novadīšana plastmasas 
caurulē ar gumijas uzmavu vai 
notekā
Pieslēgšana
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Pareiza novietošana

1. Izmantojiet atslēgu, lai atskrūvētu 
kontruzgriezni pulksteņrādītāju 
kustības virzienā.

2. Pārbaudiet veļasmašīnas ar žāvētāju 
novietojumu ar līmeņrādi, ja 
nepieciešams, pielāgojiet. 
Noregulējiet augstumu, pagriežot 
ierīces kājiņas.
Norādījums:  Visām četrām ierīces 
kājiņām ir stingri jāstāv uz grīdas.
Veļasmašīna ar žāvētāju nedrīkst 
ļodzīties!

3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot 
pret korpusu.
Satveriet kājiņas un nepielāgojiet 
augstumu.

Norādījumi
■ Visu četru ierīces kājiņu 

kontruzgriežņi ir jāpievelk cieši, 
griežot pret korpusu.

■ Nepareiza mašīnas novietošana var 
izraisīt skaļus trokšņus, intensīvas 
vibrācijas un “pārvietošanos”.

Elektrības pieslēgums

Elektrodrošība

:Brīdinājums
Elektrotrieciena risks!
Nāves risks, pieskaroties ķermeņa 
daļām.
■ Atvienojot strāvas padeves vadu, 

vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, 
nevis vada, citādi vadu iespējams 
sabojāt.

■ Nekas nepieskarieties vai neturiet 
strāvas padeves vadu ar mitrām 
rokām.

■ Nekad neizvelciet kontaktdakšu 
ierīces darbības laikā.

■ Pieslēdziet veļasmašīnu ar žāvētāju 
maiņstrāvai, izmantojot pareizi 
uzmontētu, zemētu kontaktligzdu.

■ Elektrotīkla elektriskajam 
spriegumam jāsakrīt ar 
veļasmašīnas ar žāvētāju elektriskā 
sprieguma specifikāciju (skat. ierīces 
datu plāksnīti).

■ Pievienojamā slodze un 
nepieciešamie drošinātāji ir norādīti 
ierīces datu plāksnītē.

Pārliecinieties, vai:
■ elektrotīkla kontaktdakša saderīga ar 

kontaktligzdu;
■ vada profils ir atbilstošs;
■ zemēšanas sistēma ir pareizi 

uzstādīta.
■ Bojātu elektrības vadu drīkst 

nomainīt tikai elektriķis. Maiņas 
elektrotīkla vadu iespējams 
iegādāties klientu apkalpošanas 
dienestā.

■ Neizmantojiet vairākus 
kontaktdakšas/savienotājuzmavas 
vai pagarinātājus.

■ Ja izmanto uz diferenciālo strāvu 
reaģējošu automātslēdzi, drīkst 
izmantot tikai tāda veida, kas 
apzīmēti ar simbolu z.
Tikai norādītais simbols garantē 
savietojamību ar spēkā esošajiem 
noteikumiem.

■ Elektrotīkla vads ir vienmēr 
pieejams.

■ Strāvas vads nav saliekts, saspiests, 
nomainīts vai pārgriezts un nav bijis 
saskarē ar karstuma avotiem.
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Pirms pirmās mazgāšanas/
žāvēšanas
Pirms izvešanas no rūpnīcas veļas 
mazgājamā mašīna ar žāvētāju tika 
rūpīgi pārbaudīta. Lai novadītu lieko 
ūdeni no testēšanas reizes, pirmo 
mazgāšanas ciklu palaidiet, izmantojot 
programmu Luddsköljning (Pūku 
skalošana) bez veļas.

Norādījums:  
■ Veļas mazgājamā mašīna ar 

žāvētāju ir jāuzstāda un jāpieslēdz 
pareizi. Uzstādīšana un pieslēgšana 
~ 37 lpp.

■ Nelietojiet bojātu veļas mazgājamo 
mašīnu ar žāvētāju. Informējiet 
klientu apkalpošanas dienesta 
pārstāvjus.~ 35 lpp.

1. Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.
2. Atveriet ūdenspadeves krānu.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Aizveriet durvis. Neievietojot veļu.
5. Iestatiet programmu Luddsköljning 

(Pūku skalošana) 40 °C.
6. Atveriet mazgāšanas līdzekļu 

atvilktni.
7. Iepildiet nodalījumā II apm. 1 l 

ūdens.
8. Nodalījumā II iepildiet mazgāšanas 

līdzekli atbilstoši ražotāja 
norādījumiem viegli netīrai veļai.
Norādījums:  Lai izvairītos no putu 
veidošanās, izmantojiet tikai pusi 
no ieteiktā universālā mazgāšanas 
līdzekļa daudzuma. Neizmantojiet 
vilnas vai saudzīgas mazgāšanas 
līdzekli.

9. Aizveriet mazgāšanas līdzekļu 
atvilktni.

10.Nospiediet pogu A (Starts/
pārlādēšana).

11.Pēc programmas beigām ierīci 
izslēdziet.

Jūsu veļas mazgājamā mašīna ar 
žāvētāju ir gatava lietošanai.

Transportēšana
Sagatavošanās darbi
1. Aizgrieziet krānu.
2. Palaidiet ūdens spiedienu padeves 

šļūtenē. 
Filtrs ūdens ieplūdes caurulē ir 
bloķēts ~ 29 lpp.

3. Noteciniet atlikušo mazgāšanas 
ūdeni. 
Drenāžas sūknis ir bloķēts 
~ 28 lpp.

4. Atvienojiet veļasmašīnu ar žāvētāju 
no strāvas avota.

5. Noņemiet šļūtenes.

Uzstādiet transportēšanas 
stiprinājumus:
1. Noņemiet pārsegus un uzglabājiet.

Ja vajadzīgs, izmantojiet skrūvgriezi.

2. Ievietojiet visas 4 uzmavas.
Iestipriniet elektrovadu stiprinājumos. 
Ievietojiet skrūves un stingri 
pievelciet.

Pirms ekspluatācijas sākšanas:

Norādījumi
■ Vienmēr noņemiet transportēšanas 

stiprinājumus! 
■ Lai nākamajā mazgāšanas reizē 

novērstu neizmantota mazgāšanas 
līdzekļa nevajadzīgu noplūdi, ielejiet 1 
litru ūdens nodalījumā II un palaidiet 
programmu Centrifugering 
(Griešana) vai Urpumpning (Ūdens 
nosūknēšana). 
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Visu valstu kontaktinformāciju jūs atradīsiet pielikumā pievienotajā klientu 
apkalpošanas dienestu sarakstā.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

*9000928582*
9000928582 (9610)


	Jūsu jaunais veļas žāvētājs
	Attēlojuma principi
	: Brīdinājums!
	Uzmanību!
	Norādījums/padoms
	1. 2. 3./a) b) c)

	Satura rādītājslv Ekspluatācijas un uzstādīšanas instrukcija
	8 Paredzētā lietošana 4
	( Drošības noteikumi 5
	7 Vides aizsardzība 6
	Y Svarīgākais īsumā 7
	* Iepazīšanās ar ierīci 8
	Z Veļa 12
	1 Ierīces lietošana 14
	/ Programmu pārskats 20
	0 Programmu pamatiestatījumu maiņa 24
	\ Papildfunkciju izvēle 26
	M Signāla skaļuma iestatīšana 27
	2 Tīrīšana un apkope 28
	3 Kļūmes un to risinājumi 31
	4 Klientu apkalpošanas dienests 35
	J Tehniskās specifikācijas 35
	[ Patēriņa vērtības 36
	5 Uzstādīšana un pieslēgšana 37
	8 Paredzētā lietošana
	Paredzētā lietošana
	( Drošības noteikumi
	Drošības noteikumi
	Elektrodrošība
	: Brīdinājums
	Nāves risks!

	Savainošanās risks!
	: Brīdinājums
	Savainošanās risks!
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!

	Bērnu drošība
	: Brīdinājums
	Dzīvības apdraudējums!
	: Brīdinājums
	Dzīvības apdraudējums!
	: Brīdinājums
	Nosmakšanas risks!
	: Brīdinājums
	Saindēšanās risks!
	: Brīdinājums
	Acu vai ādas kairinājums!
	: Brīdinājums
	Savainošanās risks!

	7 Vides aizsardzība
	Vides aizsardzība
	Iepakojums/nolietota ierīce
	Norādes un padomi

	Y Svarīgākais īsumā
	Svarīgākais īsumā

	* Iepazīšanās ar ierīci
	Iepazīšanās ar ierīci
	Veļasmašīna ar žāvētāju
	Vadības panelis
	Displejs
	Programmas indikatori


	Z Veļa
	Veļa
	Veļas sagatavošana mazgāšanai
	Veļas šķirošana atbilstīgi:
	Norādījums:
	Norādījums:

	Veļas un veļasmašīnas ar žāvētāju pasargāšana:
	Uzmanību!
	Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem

	Veļas sagatavošana žāvēšanai
	Norādījumi
	Norādījumi


	1 Ierīces lietošana
	Ierīces lietošana
	Veļasmašīnas ar žāvētāju sagatavošana
	Norādījums:
	1. Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.




	2. Atveriet ūdenspadeves krānu.
	Norādījums:

	3. Atveriet durvis.
	Programmu izvēle/ierīces ieslēgšana
	Norādījums:

	Mazgāšanas programmas pielāgošana
	Norādījumi
	Norādījums:

	Žāvēšanas programmas pielāgošana
	Norādījums:
	Norādījums:

	Veļas ievietošana
	: Brīdinājums
	Dzīvības apdraudējums!
	Norādījumi
	1. Iepriekš sašķirotus veļas gabalus veļas tvertnē ievietojiet nesalocītus.



	2. Raugieties, lai neviens veļas gabals netiktu iespiests starp durvīm un gumijas manšeti.
	3. Aizveriet durvis.
	Norādījums:
	Mazgāšanas un kopšanas līdzekļu dozēšana un pievienošana
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
	: Brīdinājums
	Acu/ādas kairinājums!



	2. Ielejiet mazgāšanas un/vai tīrīšanas līdzekli.
	Norādījumi
	1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa un pilnībā izvelciet atvilktni.


	2. Pabīdiet dozēšanas palīgu uz priekšu, salokiet un nofiksējiet.
	3. Ievietojiet atvilktni ierīcē.
	Norādījums:
	Programmas palaišana
	Norādījums:

	Bērnu drošības funkcija
	Norādījums:

	Veļas pārlādēšana
	Norādījumi

	Programmas maiņa
	1. Nospiediet A (Starts/pārlādēšana) pogu.


	2. Izvēlieties citu programmu. Ja nepieciešams, pielāgojiet iestatījumus un/vai izvēlieties citas papildfunkcijas.
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana). Jaunā programma sākas no jauna.
	Programmas pārtraukšana vai apturēšana
	1. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).


	2. Veļas atdzesēšanai: izvēlieties Sköljning (Skalošana) .
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	1. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).

	2. Izvēlieties programmu Urpumpning (Ūdens nosūknēšana) vai Centrifugering (Griešana) .
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	1. Izvēlieties programmu Torkning (intensīva žāvēšana) vai Skontorkning (saudzīga žāvēšana).

	2. Nospiediet pogu 5 (žāvēšana), iestatiet 15 minūšu žāvēšanu.
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	Programmas beigas
	Norādījumi

	Pēc mazgāšanas/žāvēšanas
	1. Atveriet durtiņas un izņemiet veļu.


	2. Iestatiet programmu izvēles slēdzi Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Ierīce ir izslēgta.
	3. Aizgrieziet krānu.
	4. Atvienojiet strāvas padeves kontaktdakšu.
	Norādījumi
	/ Programmu pārskats
	Programmu pārskats
	Programmas uz programmu izvēles slēdža
	Programma/veļas veids
	Varianti/norādījumi
	Norādījums:
	Norādījums:
	Norādījums:
	Norādījums:
	Norādījums:
	Norādījumi
	Norādījums:
	Norādījums:

	Žāvēšanas tabula
	Cietināšana
	Norādījums:

	Krāsošana/balināšana
	Mērcēšana
	1. Iepildiet iemērkšanas/mazgāšanas līdzekļus saskaņā ar ražotāja norādījumiem nodalījumāII.



	2. Iestatiet programmas izvēles slēdzi pozīcijā Bomull 60 °C (kokvilna 60 °C) un nospiediet pogu A (Starts/pārlādēšana).
	3. Pēc apm. 10 minūtēm nospiediet pogu A (Starts/pārlādēšana).
	4. Ja pēc mērcēšanas vēlaties turpināt programmu vai mainīt to, vēlreiz nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	Norādījums:
	0 Programmu pamatiestatījumu maiņa
	Programmu pamatiestatījumu maiņa
	°C (Temperatūra)
	0 (pabeigšanas laiks)
	Norādījums:
	1. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).




	2. Nospiediet taustiņu 5 (pabeigšanas laiks) un mainiet programmas pabeigšanas laiku.
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	0 (Griešanās ātrums)
	5 (žāvēšana)
	Norādījumi
	1. Nospiediet pogu 5 (žāvēšana), lai aktivizētu Aut1 vai Aut2.



	2. Nepārsniedziet žāvēšanas maksimālo iepildes daudzumu.
	3. Mazgāšanas programmai tiek automātiski izvēlēts maksimālais apgriezienu skaits, lai iegūtu labāku žāvēšanas rezultātu.
	\ Papildfunkciju izvēle
	Papildfunkciju izvēle
	G (SpeedPerfect)
	Norādījums:

	F (EcoPerfect)
	Norādījums:

	à (Skalošana plus)
	p (pretburzīšanās funkcija)

	M Signāla skaļuma iestatīšana
	Signāla skaļuma iestatīšana
	1. Signāla skaļuma iestatīšanas režīma aktivizēšana
	2.a Taustiņu signāla skaļuma iestatīšana (atkarībā no modeļa)
	2.b Norāžu signāla skaļuma iestatīšana

	2 Tīrīšana un apkope
	Tīrīšana un apkope
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!
	: Brīdinājums
	Saindēšanās risks!
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	Ierīces korpuss/vadības panelis
	Tvertne
	Atkaļķošana
	Mazgāšanas līdzekļa dozētāja tīrīšana
	1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni. Nospiediet mēlīti uz ieliktņa un pilnībā izvelciet atvilktni.



	2. Izņemiet ieliktni ar pirkstu, paspiediet uz augšu.
	3. Tīriet atvilktnes nodalījumus un ieliktni ar ūdeni un suku un nožāvējiet.
	4. Pievienojiet ieliktni un nofiksējiet (iestumiet cilindru uz vadības tapas).
	5. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
	Norādījums:
	Drenāžas sūknis ir bloķēts
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	1. Noslēdziet ūdens padeves krānu, lai netiek pievadīts ūdens un lai pārliecinātos, ka tas tiek aizvadīts pa mazgāšanas līdzekļa sūkni.



	2. Iestatiet programmas izvēles slēdzi pozīcijā Ú Från (Izsl.) un atvienojiet kontaktdakšu
	3. Atveriet servisa vāku.
	4. Izņemiet no stiprinājuma izvades šļūteni.
	5. Noņemiet noslēgvāku, ļaujiet mazgāšanas līdzeklim iztecēt piemērotā tvertnē. Uzspiediet noslēgvāku, ievietojiet izvades šļūteni stiprinājumā.
	Norādījums:

	6. Uzmanīgi noskrūvējiet sūkņa vāku. Notīriet iekšējo korpusu, sūkņa vāka vītni un sūkņa korpusu (mazgāšanas līdzekļa sūkņa spārnratam jāgriežas).
	7. Uzlieciet sūkņa vāku un pieskrūvējiet to. Rokturim jābūt nostādītam vertikāli.
	8. Aizveriet servisa vāku. Ja servisa vāks nav nofiksēts, iepriekš nofiksējiet to.
	Norādījums:
	Sifona drenāžas caurule bloķēta
	1. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi izslēgšanas Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.


	2. Atlaidiet šļūtenes apskavu, uzmanīgi noņemiet ūdens novades šļūteni. Atlikušais ūdens var izplūst.
	3. Iztīriet ūdens novades šļūteni un sifonu.
	4. Pievienojiet ūdens novades šļūteni atpakaļ un nostipriniet savienojuma vietu ar šļūtenes apskavu.
	Filtrs ūdens ieplūdes caurulē ir bloķēts
	: Brīdinājums
	Dzīvības apdraudējums!
	1. Aizgrieziet ūdens padeves krānu.



	2. Izvēlieties jebkuru programmu (izņemot Centrifugering (Griešana) vai Urpumpning (Ūdens nosūknēšana)).
	3. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana). Ļaujiet programmai darboties apmēram 40 sekundes.
	4. Iestatiet programmas izvēles slēdzi pozīcijā Ú Från (Izsl.) un atvienojiet kontaktdakšu
	5. Notīriet ūdens krāna sietu.
	6. Notīriet sietu ierīces aizmugurē.
	7. Pieslēdziet šļūteni un pārbaudiet blīvējumu.
	Gaisa filtrs bloķēts
	1. Iestatiet programmas izvēles slēdzi pozīcijā Ú Från (Izsl.) un izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas.


	2. Atveriet servisa vāku un noņemiet to.
	3. Izņemiet gaisa filtru.
	4. Ar suku notīriet pūkas pie gaisa filtra zem tekoša ūdens.
	5. Ievietojiet gaisa filtru atpakaļ.
	6. Ievietojiet servisa vāku atpakaļ un aizveriet to.
	3 Kļūmes un to risinājumi
	Kļūmes un to risinājumi
	Atbloķēšana avārijas slēdzis, piemēram, strāvas padeves pārtraukuma gadījumā
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	: Brīdinājums
	Savainošanās risks!
	Uzmanību!
	Ūdens radīti bojājumi
	1. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi Ú Från (Izsl.) pozīcijā. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.




	2. Izteciniet mazgāšanas šķīdumu.
	3. Velciet avārijas slēgu ar kādu darbarīku uz leju un atlaidiet to.
	Informācija displeja panelī
	Indikators
	Iemesls/risinājums

	Kļūmes un to risinājumi
	Traucējumi
	Iemesls/risinājums

	4 Klientu apkalpošanas dienests
	Klientu apkalpošanas dienests

	J Tehniskās specifikācijas
	Tehniskās specifikācijas

	[ Patēriņa vērtības
	Patēriņa vērtības
	Programma
	Iespēja
	Iepilde
	(kg)
	Enerģijas patēriņš*** (kWh)
	Ūdens patēriņš *** (litros)
	Programmas ilgums *** (stundās)

	5 Uzstādīšana un pieslēgšana
	Uzstādīšana un pieslēgšana
	Standarta piederumi
	Norādījums:
	Norādījums:
	Noderīgi instrumenti


	Droša uzstādīšana
	: Brīdinājums
	Savainošanās risks!
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi

	Uzstādīšanas vieta
	Norādījums:

	Uzstādiet ierīci uz koka dēļu pārklājuma vai postamenta.
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	Norādījums:

	Ierīces uzstādīšana zem/starp virtuves iekārtām
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	Norādījumi

	Transportēšanas drošības ierīču noņemšana.
	Uzmanību!
	Ierīces bojājumi
	1. Izņemiet šļūtenes no turētājiem.




	2. Izņemiet šļūtenes no līkumiem un noņemiet tos.
	3. Atskrūvējiet un noņemiet visas četras transportēšanas skrūves.
	4. Izņemiet elektrības vadu no turētājiem. Noņemiet uzmavas.
	5. Ievietojiet apvalkus. Cieši noslēdziet, nospiežot uz noslēgšanas āķa. Ievietojiet šļūteņu turētāju.
	Šļūteņu un vadu garums
	Norādījums:
	Pieejami pie izplatītāja/klientu apkalpošanas dienestā.


	Ūdens pieslēgšana
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!
	Uzmanību!
	Ūdens radīti bojājumi
	Norādījumi

	Ūdens padeve
	Norādījumi
	Optimālais ūdens spiediens galvenajā padeves caurulē: 100–1000 kPa (1–10 bar)
	1. Pievienojiet ūdens padeves šļūteni krānam (¾" = 26,4 mm) un ierīcei (izņemot modeļiem ar“Aquastop”).



	2. Uzmanīgi atveriet krānu un pārbaudiet, vai savienojumu vietās nav sūces.
	Norādījums:
	Ūdens novade
	Norādījumi

	Ūdens novade izlietnē
	: Brīdinājums
	Applaucēšanās risks!
	Uzmanību!
	Ūdens radīti bojājumi
	Uzmanību!
	Bojājumi ierīcei/tekstilizstrādājumiem

	Ūdens novade sifonā
	Novadīšana plastmasas caurulē ar gumijas uzmavu vai notekā
	Pareiza novietošana
	1. Izmantojiet atslēgu, lai atskrūvētu kontruzgriezni pulksteņrādītāju kustības virzienā.


	2. Pārbaudiet veļasmašīnas ar žāvētāju novietojumu ar līmeņrādi, ja nepieciešams, pielāgojiet. Noregulējiet augstumu, pagriežot ierīces kājiņas.
	Norādījums:

	3. Pievelciet kontruzgriezni, pagriežot pret korpusu.
	Norādījumi
	Elektrības pieslēgums
	Elektrodrošība
	: Brīdinājums
	Elektrotrieciena risks!

	Pirms pirmās mazgāšanas/ žāvēšanas
	Norādījums:
	1. Pievienojiet ierīci pie elektrotīkla.



	2. Atveriet ūdenspadeves krānu.
	3. Ieslēdziet ierīci.
	4. Aizveriet durvis. Neievietojot veļu.
	5. Iestatiet programmu Luddsköljning (Pūku skalošana) 40 °C.
	6. Atveriet mazgāšanas līdzekļu atvilktni.
	7. Iepildiet nodalījumā II apm. 1 l ūdens.
	8. Nodalījumā II iepildiet mazgāšanas līdzekli atbilstoši ražotāja norādījumiem viegli netīrai veļai.
	Norādījums:

	9. Aizveriet mazgāšanas līdzekļu atvilktni.
	10. Nospiediet pogu A (Starts/ pārlādēšana).
	11. Pēc programmas beigām ierīci izslēdziet.
	Transportēšana
	Sagatavošanās darbi
	1. Aizgrieziet krānu.



	2. Palaidiet ūdens spiedienu padeves šļūtenē.
	3. Noteciniet atlikušo mazgāšanas ūdeni.
	4. Atvienojiet veļasmašīnu ar žāvētāju no strāvas avota.
	5. Noņemiet šļūtenes.
	Uzstādiet transportēšanas stiprinājumus:
	1. Noņemiet pārsegus un uzglabājiet.


	2. Ievietojiet visas 4 uzmavas.
	Norādījumi





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


