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Uzst dīšana 

! Šī lietošanas pam cība j glab  droš  viet  
n kotnes uzziņ m. Ja veļas mašīna ir p rdota, 
nodota vai p rvietota, p rliecinieties, ka 
lietošanas pam cība paliek ar mašīnu, lai jauns 
īpašnieks var tu iepazīties ar t s darbību un 
īpašīb m. 

! Uzmanīgi izlasiet šo pam cību: t  satur svarīgu 
inform ciju attiecīb  uz iek rtas drošu 
uzst dīšanu un darbību. 

Izpakošana un nolīdzin šana 

Izpakošana 

1. Izņemiet veļas mašīnu no t s iepakojuma. 
2. P rliecinieties, ka veļas mašīna netika boj ta 
transport šanas procesa laik . Ja t  tika boj ta, 
sazinieties ar p rdev ju un neturpiniet 

uzst dīšanas procesu. 
3.Izņemiet  

 3 aizsargskr ves      

(izmantotas 

transport šanas laik ) un 

gumijas papl ksni ar 
atbilstošu atdalīt ju, kas 

atrodas iek rtas 

aizmugur j  pus  (sk. 
zīmējumu). 

4. Aizveriet caurumus ar komplekt  esošiem 
plastmasas tap m. 
5. Uzglab jiet visas daļas droš  viet : t s b s 
atkal vajadzīgas Jums, ja veļas mašīna b s 
j p rvieto cit  viet . 

! Iepakošanas materi lus nedrīkst izmantot k  
b rnu rotaļlietas. 

 Nolīdzin šana 

1. Uzst diet veļas mašīnu uz līdzenas izturīgas 
grīdas, neatbalstot to pret sienu, m beļu skapjiem 

vai ko citu. 
2. Ja grīda nav perfekti 
līdzena, kompens jiet 
nelīdzenumu, uzvelkot 
vai atskr v jot 
regul jamas priekš jas 
k jiņas (sk. zīmējumu); 
nolieces leņ is attiecīb  
pret augš jo virsmu 
nedrīkst p rsniegt 2º. 

Korekta mašīnas nolīdzin šana nodrošin s t s 
stabilit ti, palīdz s nov rst vibr ciju un 
p rm rīgo troksni un t s p rvietošanos darbības 
laik . Ja mašīna ir novietota uz pakl ja vai 
grīdsegas, noregul jiet k jiņas t , lai atst tu 
pietiekamu telpu ventil cijai zem veļas mašīnas. 

Elektrības  un 
iesl gšana 

dens iepl des š tenes pievienošana 

Pirms pievienošanas ļaujiet denim brīvi tec t, 
kam r tas nav pilnīgi dzidrs 

 

1.Pievienojiet padeves 
cauruli, uzskr v jot to 
uz auksta dens kr na, 
izmantojot ¾ g zes 
vītnes savienojumu (sk. 
zīmējumu). 
 
 
2.Pievienojiet iepl des 

šļ teni pie veļas 
mašīnas, uzskr v jot to 
uz attiecīgas iek rtas 

dens iepl des, kura 
atrodas iek rtas 
aizmugur jas daļas 
augš j  labaj  pus  (sk. 
zīmējumu). 

3. P rliecinieties, ka šļ tene nav salikta vai 
salocīta. 

! dens spiedienam kr n  j atrodas nor dīt s 
Tehnisko datu tabul  (sk. nāk. lapā) robež s. 

! Ja iepl des šļ tene nav pietiekoši gara, 
griezieties specializ t j  veikal  vai pie 
autoriz ta tehni a. 

! Nekad neizmantojiet lietotas šļ tenes. 

 

! Izmantojiet pieg d tas ar mašīnu šļ tenes. 
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dens  padeves 

 



Indesit 

Novadš tenes pievienošana 
 
Pievienojiet novadšļ teni, 
nesalokot  to,  pie 
kanaliz cijas kan la vai sienas 

novadcaurulei, kas 

atrodas 65-100 cm 
att lum  no grīdas. 
 
 
Alternatīvi, uzkariniet 
to uz izlietnes vai vannas malas, 

piestiprinot komplekt  
esošo cauruļvadu pie 
kr na (sk. zīmējumu). 
Brīvs šļ tenes gals 
nedrīkst b t zem dens. ! 
M s neiesak m izmantot 

šļ tenes pagarin t jus; ja tas ir absol ti 
nepieciešams, pagarin t jam j b t t da paša 
diametra, ka oriģin l  šļ tene, un tas nedrīkst b t 
gar ks par 150 cm. 

Elektriskais savienojums 

Pirms piesl gt iek rtu pie elektriskas rozetes, 
p rliecinieties, ka: 

• rozete ir iezem ta un atbilst visiem 
attiecīgajiem likumiem; 

• rozete sp j iztur t iek rtas maksim lo jaudu, 
kas nor dīta tehnisko datu tabul  (sk. pretī); 

• elektrības avota spriegums atbilst v rtīb m, 
nor dīt m tehnisko datu tabul  (sk. pretī); 

• rozete ir savietojama ar veļas mašīnas 
kontaktdakšu. Ja t  nav savietojama, nomainiet 
rozeti vai kontaktdakšu. 

! Veļas mašīnu nedrīkst uzst dīt rpus telp m, pat 
apsegt s teritorij s. Ir rk rtīgi bīstami atst t 
iek rtu pakļautu lietum, v trai un citiem laika 
apst kļiem. 

! Kad veļas mašīna ir uzst dīta, elektriskai rozetei 
ir j b t viegli aizsniedzamai. 

 

! Neizmantojiet pagarin t jus vai vair kas 

rozetes. 

! Kabeli nedrīkst locīt vai saspiest. 

! Barošanas kabeli drīkst nomainīt tikai autoriz ti 
tehni i. 

Uzmanību! Komp nija nav atbildīga, ja šie 
nosacījumi netiek iev roti. 

Pirmais mazg šanas cikls 

Kad iek rta ir uzst dīta, pirms lietot to pirmo 
reizi, palaidiet mazg šanas ciklu ar mazg šanas 
līdzekli un bez veļas, izmantojot mazg šanas 
ciklu  2. 

 

Tehniskie dati 

Models 
 EWSD 51051 

Izm ri platums 59,5 cm  

augstums 85 cm 

dziļums 42,4 cm 

Ietilpība 1 - 5 kg 
Elektriskais 

savienojums 
l dzu, sk. piestiprin to pie mašīnas 
tehnisko datu pl ksni. 

dens 

savienojums 

maksim ls spiediens 1 MPa (10bar) 
minim ls spiediens 0,05 MPa (0,5bar) 
cilindra tilpums 40  l 

Apgriezieni  Līdz 1000 apgr.min. 

 

Kontrolprogram

mas saskaņ  ar 
normatīvu 

1061/2010  un  

1015/2010 

programma 15, ECO kokvilna 60ºC,  

programma 15, ECO kokvilna 40ºC  

 

 
 

 

Šī ierīce atbilst š d m ES Direktīv m: 
-2004/108/EC (Elektromagn tisk  
Savienojamība) 
- 2006/95/EC (Zemais spriegums) 

- 2012/19/EC 
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Ve as mašīnas apraksts un mazg šanas cikla uzs kšana 

Vadības panelis 

 

Mazgāšanas  līdzekļa  dozēšanas  atvilktne: 
izmanto, lai doz tu mazg šanas līdzekļus un 
mazg šanas piedevas (sk. "Mazgāšanas līdzekļi 
un veļa"). 

IESL./IZSL. poga: iesl dz un izsl dz veļas 
mašīnu. 

MAZG ŠANAS CIKLA klo is: programm  
mazg šanas ciklus. Mazg šanas cikla laik  
klo is nekustas. 

FUNKCIJU pogas ar indikatoru gaism m: 
izmanto, lai izv l tos pieejamas funkcijas. 
Atbilstoša izv l tajai funkcijai indikatora gaisma 
deg nep rtraukti. 

TEMPERAT RAS klo is: uzst da 

temperat ru vai aukstas mazg šanas ciklu (sk. 
"Personalizēšana "). 

IZGRIEŠANAS TRUMA klo is: uzst da 
izgriešanas trumu vai pilnīgi izsl dz izgriešanas 
ciklu (sk. "Personalizēšana"). 

DISPLEJS: izmanto, lai apskatītos daž du 
pieejamo ciklu ilgumu un pašreiz ja cikla 
atlikušu laiku; ja tiek izv l ta AIZTURES 
TAIMERA opcija, parad s atskaite līdz izv l t  
cikla s kumam. 

AIZTURES TAIMERA poga  : nospiediet, 

lai uzst dītu atlikta s kuma laiku izv l tajam 
mazg šanas ciklam. Atlikta s kuma laiks tiks 
par dīts uz displeja. 

 

MAZG ŠANAS CIKLA PROGRESA 
indikatoru gaismas: izmanto, lai kontrol tu 
mazg šanas cikla progresu. Degoša indikatora 
gaisma par da, kurš posms notiek. 

DURVIS BLO ETAS indikatora gaisma: 

par da, vai var atv rt durvis (sk. nāk lapā). 

S KT/P RTRAUKT  poga  ar  indikatora 

gaismu: uzs k vai uz laiku p rtrauc mazg šanas 

ciklus. 

N.B.  Lai p rtrauktu pašreiz jo mazg šanas 

ciklu, nospiediet pogu; mirgo atbilstoša oranž  

indikatora gaisma, bet pašreiz j  mazg šanas 

cikla indikatora gaisma deg nep rtraukti. Ja zīme 

 DOOR LOCKED nedeg, durvis var atv rt. 
Lai ats ktu mazg šanas ciklu no t  brīža, kur  

tas bija p rtraukts, nospiediet pogu v lreiz. 

Gatavības režīms 
Šī veļas mašīna, saskaņ  ar jauniem enerģijas 
taupīšanas noteikumiem, ir aprīkota ar 
autom tisku gatavības sist mu, kura tiek 
aktiv ta, ja 30 min šu laik  netiek konstat ta 
nek da darbība. īsi nospiediet IESL./IZSL. pogu 
un uzgaidiet, kam r mašīna atkal iesl gsies. 
 

 

 

 



Indesit 

Indikatoru gaismas 

Indikatoru gaismas sniedz svarīgu inform ciju. 
T s var pateikt Jums: 
 

Mazg šanas cikla posma indikatoru gaismas 

Kad v lamais mazg šanas cikls ir izv l ts un 

s cies, indikatoru gaismas iedegas viena aiz 

otras, lai par dītu, kurš cikla posms notiek 

pašlaik. 

              

Funkciju pogas un atbilstošas indikatoru 

gaismas 

Kad tiek izv l ta funkcija, iedegas atbilstoša 
indikatora gaisma. Ja izv l t  funkcija nav 
savietojama ar ieprogramm to mazg šanas 
ciklu, mirgo atbilstoša indikatora gaisma, un 
funkcija netiek aktiviz ta. Ja izv l t  funkcija 
nav savietojama ar iepriekš izv l to funkciju, 
mirgo atbilstoša pirmajai funkcijai indikatora 
gaisma, un tiek aktiviz ta tikai otr  funkcija; 
atbilstoša izv l tajai opcijai indikatora gaisma 

deg nep rtraukti. 
 

 Indikatora gaisma DURVIS BLO TAS 

Kad indikatora gaisma deg, iluminatora durvis ir 

blo tas, lai nov rstu to atv ršanos; 
p rliecinieties, ka indikatora gaisma nedeg, 
pirms atv rt durvis (uzgaidiet apm ram 3 
min tes). Lai atv rtu durvis mazg šanas cikla 
laik , nospiediet pogu S KT/P RTRAUKT; 
durvis var atv rt, kad izsl dzas indikatora 
gaisma DURVIS BLO TAS. !. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazg šanas cikla uzs kšana 
 

1. Iesl dziet veļas mašīnu, nospiežot pogu IESL./IZSL. Uz daž m sekund m iesl dzas visas indikatoru 
gaismas, tad t s izsl dzas un mirgo indikatora gaisma S KT/P RTRAUKT. 
2. Ievietojiet veļu un aizveriet durvis. 
3. Uzst diet MAZG ŠANAS CIKLA klo i uz v lamo programmu. 
4. Uzst diet mazg šanas temperat ru (sk. "Personalizēšana"). 
5. Uzst diet izgriešanas trumu (sk. "Personalizēšana"). 
6. Atm riet mazg šanas līdzekli un mazg šanas piedevas (sk. "Mazgāšanas līdzekļi un veļa"). 
7. Izv lieties v lam s funkcijas. 
8. S ciet mazg šanas ciklu, nospiežot pogu S KT/P RTRAUKT, atbilstoša zaļa indikatora gaisma deg 
nep rtraukti. 
Lai atceltu izv l to mazg šanas ciklu, nospiediet pogu S KT/P RTRAUKT un izv lieties jaunu ciklu. 
9. Mazg šanas cikla beig s iesl dzas indikatora gaisma END. Durvis var atv rt, kad izsl dzas indikatora 

gaisma DURVIS BLO ETAS . Izņemiet savu veļu un atst jiet iek rtas durvis pusvirus, lai 

nodrošin tu pilnīgu cilindra nož šanu. Izsl dziet veļas mašīnu, nospiežot pogu IESL./IZSL. 
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Mazg šanas cikli 

Mazg šanas ciklu tabula 
 

  

Mazgašanas cikla apraksts 
Maks. 

temp. 

(ºC) 

Maks. 

trums 
(apg./min) 

 Mazgašanas lidzekļi 
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Ikdienas TRS 

1 Kr saina ve a JAUKTS 59’ 40º 1000 - • • 5 - - - 59’ 
2 Kokvilna 59’ 60º 1000 - • • 5 - - - 59’ 

3 Kokvilna 45’ 40º 1000 
- • • 2,5 

- - - 
45’ 

4 Sint tika 59’(3) 40º 1000 - • • 3 44 0,72 36 59’ 
5 Jaukts 30’ 30º 800 - • • 3 71 0,16 27 30’ 
6 trs 20’ 20º 800 - • • 1,5 - - - 20’ 

 Speci lais 

7  Sporta z le komplekts 40º 600 
- • • 2,5 - - - ** 

8  Sporta kurpes 30º 600 
- 

• • 
Maks. 

1 p ris - - - 
** 

9  B rns 40º 800 
- • • 2 - - - 

** 

10 Skalošana - 1000 
- 

- • 5 - - - 
** 

11 Izgriešana un izs kn šana - 1000 - - - 5 - - - ** 

11 Tikai Izs kn šana -  
- 

- - 5 - - - 
** 

 

 
12 Segas 30º 1000 

- • • 1 - - - 
** 

13 Vilna: vilnai, kašmiram, utt. 40º 800 
- • • 1 - - - 

** 

14 Zids/Aizkari: zida un viskozes apģerbiem, sieviešu velai. 30º 0 - • • 1 - - - ** 

15 Eko kokvilna 60°C (1): ļoti netīrs balts un izturīgs kr sains 60º 1000 
- • • 5 62 0,92 47,5 220’ 

15 Eko kokvilna 40°C (2): viegli netīrs balts un smalks kr sains 40º 1000 
- • • 5 62 0,66 66 215’ 

16 Kokvilna ar priekšmazgašanu: arkartigi netira balta vela. 90º 1000 
• • • 5 - - - ** 

 Informacija tabula ir paredzeta tikai ka padoms. 
Cikla ilgums uz displeja vai šajā brošūrā ir aptuvens un tiek aprēķināts ar standarta darba apstākļiem. Faktiskais ilgums var atšķirties tādu faktoru, kā ūdens temperatūra un spiediens, mazgāšanas līdzekļa 
daudzums un veļas tips, balansēšana un izvēlētas mazgāšanas opcijas, dēļ. 
1) Kontroles mazg šanas cikls saskaņ  ar direktīvu 1061/2010: iestatiet mazg šanas ciklu 15 ar temperat ru 60 °C. 
Šis cikls ir paredz ts kokvilnai ar parastu netīruma līmeni un ir efektīv kais elektrības un dens pat riņa ziņ ; tas j izmanto apģ rbiem, ko var mazg t 60 °C temperat r . Faktisk  mazg šanas temperat ra var 
atš irties no uzr dītas v rtības. 
2) Kontroles mazg šanas cikls saskaņ  ar direktīvu 1061/2010: iestatiet mazg šanas ciklu 15 ar temperat ru 40 °C. 
Šis cikls ir paredz ts kokvilnai ar parastu netīruma līmeni un ir efektīv kais elektrības un dens pat riņa ziņ ; tas j izmanto apģ rbiem, ko var mazg t 40 °C temperat r . Faktisk  mazg šanas temperat ra var 
atš irties no uzr dītas v rtības. 
Vis m kontroles iest d m: 
2) Garš mazg šanas cikls kokvilnai: iestatiet mazg šanas ciklu 15 ar temperat ru 40 °C. 
3) Garš mazg šanas cikls sint tikai: iestatiet mazg šanas ciklu “Extra Wash” . 

 

 

 

trie ikdienas cikli 

 

 

tro programmu komplekts visbiež k lietoto audumu mazg šanai – pat ar pilnu noslodzi, un visbiež ko 
ikdienas netīrumu aizv kšanai. 
Colour Mix 59’: jauktu un kr sainu priekšmetu mazg šanai kop . 
Cotton 59’: cikls paredz ts kokvilnas dr bju mazg šanai – p rsvar  baltajiem priekšmetiem. To var 
izmantot arī ar veļas pulveri. 
Cotton 45’: īss mazg šanas cikls smalkas kokvilnas audumu mazg šanai. 
Synthetics 59’: konkr ti apģ rbiem no sint tikas. Ja netīrumi ir gr ti izmazg jami, temperat ru var 
paaugstin t līdz 60 un var izmantot arī veļas pulveri. 
Mix 30’: īss cikls, paredz ts jauktu priekšmetu no kokvilnas un sint tikas audumiem mazg šanai kop . 
Express 20’: šī programma atsvaidzina j su apģ rba gabalus, padarot tos atkal smaržīgus tikai 20 
min t s. 
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Personaliz šana 

Temperat ras uzst dīšana 

Pagrieziet TEMPERAT RAS klo i, lai uzst dītu mazg šanas temperat ru (sk. Mazgāšanas ciklu tabula). 
Temperat ru var pazemin t, vai pat uzst dīt aukstu mazg šanu . 

Veļas mašīna autom tiski neļauj Jums izv l ties temperat ru, kas ir augst ka par katra mazg šanas cikla 
maksim lu v rtību. 

Izgriešanas truma uzst dīšana 

Pagrieziet IZGRIEŠANAS TRUMA klo i, lai uzst dītu izgriešanas trumu izv l tajam mazg šanas 

ciklam. 

Maksim li izgriešanas trumi, pieejami katram mazg šanas ciklam, ir š di: 
Mazg šanas cikli Maksim ls izgriešanas trums 

Kokvilna  1000 apg./min 

Sint tika  1000 apg./min 

Vilna  800 apg./min 

Zīds  tikai nos cin šana 

Var pazemin t izgriešanas trumu vai visp r izsl gt izgriešanas ciklu, izv loties zīmi . 

Veļas mašīna autom tiski neļauj Jums izv l ties izgriešanas trumu, kas ir augst ks par katra mazg šanas 

cikla maksim lu trumu. 

Funkcijas 

Daž das pieejamas šaj  veļas mašīn  funkcijas palīdz s Jums sasniegt v lamo rezult tu katr  mazg šanas 

reiz . 
Lai aktiviz tu funkcijas: 
1. Nospiediet atbilstošu v lamai funkcijai pogu. 
2. Funkcija tiek aktiviz ta, iedegoties atbilstošai indikatora gaismai. 
Piezīme: 
- Ja izv l t  funkcija nav saderīga ar ieprogramm to mazg šanas ciklu, mirgos attiecīgais indikators un funkcija netiks aktiv ta. 
- Ja izv l t  funkcija nav saderīga ar citu iepriekš izv l tu funkciju, mirgos pirmajai funkcijai atbilstošais indikators un aktiv ta tiks 
otr  funkcija; paliks degot iesp jotajai opcijai atbilstošais indikators. 

 Aiztures taimers 

Lai uzst dītu izv l tajai programmai atliktu s kumu, nospiediet atbilstošu pogu dažas reizes, līdz tiek 

sasniegts v lamais aiztures periods. Kad šī opcija ir aktiviz ta, uz displeja parad s zīme  . Lai atsl gtu 
atlikta s kuma opciju, spiediet pogu, līdz uz displeja parad s teksts "OFF". ! Šo opciju var aktiviz t vis s 
programm s. 
Extra Wash  

Iesp jojiet Extra Wash  (Papildu mazg šana) opciju ļoti sausiem priekšmetiem, kur t  ir saderīga. 
Nospiediet šo opciju, lai ļautu ciklam autom tiski p rregul t visus mazg šanas parametrus ilg ka 
mazg šanas cikla laik . Opcija vienm r atst j temperat ru bez izmaiņ m, kam r centrif gas cikls tiek 
autom tiski atgriezts atpakaļ līdz maksim lajiem līmeņiem. Lietot js jebkur  laik  var iestatīt centrif gas 
ciklu atpakaļ uz v lamo v rtību. 
 

Energy Saver 

Energy Saver (Enerģijas taupīšana) opcija mazg  priekšmetus no kokvilnas un sint tikas, taupot enerģiju 
un saudz jot vidi. Enerģijas taupīšana notiek, pateicoties aukstajam mazg šanas ciklam, kam r pastiprin ta 
meh niska darbība un optimiz ts dens izmantojums dara iesp jamu v lam  rezult ta sasniegšanu. 
Ieteicams viegli netīriem priekšmetiem. Ieteicams izmantot š idro mazg šanas līdzekli.  
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Mazg šanas līdzek i un ve a 

Mazg šanas līdzek u doz šanas atvilktne 

Labi mazg šanas rezult ti ir atkarīgi arī no 
pareizas mazg šanas līdzekļa devas: p r k liela 
mazg šanas līdzekļa daudzuma pievienošana 
neoblig ti nozīm  efektīv ku mazg šanu un 
īstenīb  var izraisīt nogulšņu izveidošanos 
iek rt  un apk rt j s vides pies rņošanu. 
 

! Nelietojiet mazg šanas līdzekļus roku 
mazg šanai, jo tie izveido p r k daudz putu..  

 

Atveriet mazg šanas līdzekļu 
doz šanas atvilktni un 

ieberiet/ielejiet mazg šanas 
līdzekli vai mazg šanas 
piedevu š di: 
 

 

nodalījums 1: Priekšmazg šanas līdzeklis 
(pulveris) 
Pirms mazg šanas līdzekļa ieberšanas 

p rliecinieties, ka papildu nodalījums 4 ir 
izņemts. 
nodalījums 2: Mazg šanas līdzeklis 

mazg šanas ciklam (pulveris vai š idrs) 
S idrs mazg šanas līdzeklis j ielej tieši pirms 

mazg šanas cikla s kuma. 
nodalījums 3: Piedevas (audumu mīkstin t ji, 
utt.) 

Auduma mīkstin t js nedrīkst b t augst ks par 
režģi. 
 

Ve as sagatavošana 

• Sadaliet veļu p c: 
    auduma tipa/eti etes zīmes 

    kr sas: atdaliet kr sainus apģ rbus no 

    baltiem. 

• Iztukšojiet visas apģ rbu kabatas un 
p rbaudiet pogas. 

• Nep rsniedziet min t s v rtības, kas attiecas uz 

sausas veļas svaru: 

 
Cik sver J su ve a? 

1 palags 400-500 g 

1 spilvendr na 150-200 g 

1 galdauts 400-500 g 

1 peldm telis 900-1200 g 

1 dvielis 150-250 g 

 

Speci lie mazg šanas cikli 
Gym kit (Sporta z les komplekts): piem rots visu sporta 
t rpu priekšmetu mazg šanai kop , ieskaitot sporta z les 
dvieļus, vienlaikus saudz jot to š iedras (iev rot 
nor dījumus uz apģ rbu eti et m). 
Sport Shoes (Sporta apavi): sporta apavu mazg šanai; lai 
g tu vislab kos rezult tus, nemazg jiet vienlaicīgi vair k 
nek  1 p ri. 
Pirms apavu ievietošanas cilindr  m s iesak m sasiet 
jebkuras to saites. 

Baby (Mazulis): cikls ir paredz ts b rnu apģ rbam tipisku 
netīrumu izmazg šanai, tas efektīvi aizv c jebkuras 
mazg šanas līdzekļa paliekas. 
Duvet (Sega): atseviš u step tu segu (kuru svaram nav 
j p rsniedz 1 kg), spilvenu vai ar zosu d n m polster tu 
apģ rbu, piem ram, jaku mazg šanai izmantojiet speci lo 
mazg šanas ciklu ar numuru 12. M s iesak m segas ievietot 
cilindr  ar uz iekšu ielocīt m mal m (skatīt attēlu) un 

aizņemot ne vair k k  ¾ no cilindra kop j  tilpuma. Lai 
sasniegtu vislab kos rezult tus, m s iesak m izmantot 
š idru mazg šanas līdzekli un iepildīt to mazg šanas 
līdzekļa dozatora atvilktn . 

 
Wool (Vilna): visus vilnas apģ rba priekšmetus var mazg t, 
izmantojot programmu 13, pat tos, uz kuriem ir eti ete 

“mazg t tikai ar rok m” . Lai ieg tu vislab kos 
rezult tus, izmantojiet speci los mazg šanas līdzekļus un 
nep rsniedziet 1 kg mazg šanas svaru.  

Silk (Zīds): visu zīda apģ rbu mazg šanai izmantojiet 
speci lo mazg šanas ciklu 14. M s iesak m izmantot 

speci lu mazg šanas līdzekli, kas ir paredz ts smalku dr bju 
mazg šanai. 
Curtains (aizkari): salokiet aizkarus un ievietojiet tos 

spilvendr n  vai tīkla auduma maisiņ . Izmantojiet 
mazg šanas ciklu 14. 

Iel des līdzsvarošanas sist ma 

Pirms katra izgriešanas cikla, lai nov rstu p rm rīgas 
vibr cijas un vienm rīgi sadalītu iel di, cilindrs griežas ar 
trumu, kas ir nedaudz liel ks par mazg šanas griešan s 
trumu. Ja p c dažiem m ģin jumiem iel de nav pareizi 

līdzsvarota, mašīna griežas ar samazin tu izgriešanas 
trumu. Ja iel de ir ļoti nesabalans ta, veļas mašīna veic 

sadalīšanas procesu izgriešanas viet . Lai atvieglotu iel des 
sadalīšanu un līdzsvarošanu, m s iesak m iel d  sajaukt kop  
lielus un mazus apģ rbus. 
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Piesardzības pas kumi un padomi 

Indesit 

! Šī veļas mašīna ir projekt ta un konstru ta saskaņa 
ar starptautiskajiem drošības noteikumiem. Sekojoša 
inform cija ir dota drošības nol kos, un t p c t  
uzmanīgi j izlasa. 
 
 Visp r ja drošība 
 

• Šī iek rta ir paredz ta tikai m jas lietošanai. 
• Veļas mašīnu drīkst lietot tikai pieaugušie, 
saskaņ  ar dotiem pam cīb  nor dījumiem. 
• Nepieskarieties mašīnai, ja esat ar plik m 
k j m vai ar mitr m vai slapj m rok m vai 
k j m. 
• Atsl dzot iek rtu no elektriskas rozetes, 
nevelciet aiz barošanas kabeļa. Turiet 
kontaktdakšu un izņemiet to no rozetes. 
• Neatveriet mazg šanas līdzekļu doz šanas 
atvilktni, ja mašīna darbojas. 
• Nepieskarieties notek denim, jo tas var 
sasniegt ļoti augstas temperat ras. 
• Nekad nepielietojiet sp ku uz iluminatora 
durvīm. Tas var saboj t drošības blo šanas 
meh nismu, paredz tu netīšas atv ršanas 
nov ršanai. 
• Ja iek rta ir saboj jusies, nek d  gadījum  
nepieskarieties iekš jiem meh nismiem, lai 
m ģin tu salabot to. 

• Kad iek rta darbojas, neļaujiet b rniem 
atrasties t s tuvum . 
• Mazg šanas cikla laika durvis var b t ļoti 
karstas. 

• Ja iek rta j p rvieto, dariet to divu vai trīs 
cilv ku grup  un esiet ļoti uzmanīgi. Nekad 
nem ģiniet darīt to paši, jo iek rta ir ļoti smaga. 

• Pirms veļas ievietošanas veļas mašīn  
p rliecinieties, ka cilindrs ir tukšs.  

 

Izmešana 
 

• Iepakojuma materi lu izmešana: iev rojiet 
viet jos noteikumus, lai iepakojumu var tu 
izmantot atk rtoti. 
• Eiropas Direktīva 2012/19/EK par Elektrisko 

un elektronisko iek rtu atkritumiem nosaka, ka 
vecas sadzīves elektriskas iek rtas nedrīkst 
izmest parastos neš irotos sadzīves atkritumos. 
Vecas iek rtas j v c atseviš i, lai optimiz tu to 
materi lu atg šanu un p rstr d šanu un 
samazin tu kaitīgumu cilv ku veselībai un 
apk rt jai videi. P rsvītrotas "miskastes" zīme 
uz produkta atg dina Jums par J su pien kumu, 
ka iek rta j sav c atseviš i, kad J s izmetat to. 
• Pat r t jiem j sazin s ar savu viet jo 
pašvaldību vai veikalu, lai saņemtu inform ciju 
par vecu iek rtu pareizu izmešanu. 
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Kopšana un apkalpe 

dens vai elektrības apg des 
p rtraukšana 
 
• Izsl dziet dens kr nu p c katra mazg šanas 
cikla. Tas ierobežos veļas mašīnas iekš jas 
hidraulisk s sist mas nolietojumu un palīdz s 
nov rst s ces. 
• Veļas mašīnas tīrīšanas vai apkalpes laik  
atsl dziet to no rozetes. 

Ve as mašīnas tīrīšana 
 
Iek rtas r jas daļas un gumijas detaļas var tīrīt ar 
mīkstu lupatiņu un siltu deni ar ziep m. 
Neizmantojiet š īdin t jus un abrazīvus 
materi lus. 

Mazg šanas līdzek u doz šanas atvilktnes 
tīrīšana 
Izņemiet atvilktni, paceļot 
to un izvelkot r  (sk. 
zīmējumu). 
Nomazg jiet to ar tekošu 
deni; šī oper cija bieži 

j atk rto. 
 
 

J su iek rtas durvju un cilindra 
kopšana 
 
•   Vienm r atst jiet iluminatora durvis pusvirus, 
 lai nov rstu nepatīkamas smakas izveidošanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S kņa tīrīšana 
 
Veļas mašīna ir aprīkota ar paštīrošu s kni, 
kuram nav nepieciešama apkalpe. Dažreiz mazi 
priekšmeti (piem ram, mon tas vai pogas) var 
iekrist kamer , kura aizsarga s kni un atrodas t  
apakš j  daļ . 

! P rliecinieties, ka mazg šanas cikls ir beidzies 
un atsl dziet iek rtu no rozetes. 

Lai piekļutu kamerai: 

1. izmantojot skr vgriezi, 
noņemiet veļas mašīnas 
apakš jas priekš jas daļas 
paneli (sk. zīmējumu). 

 

2. atskr v jiet v ciņu, 
griežot to pret 
pulksteņr dīt ja virzienu 
(sk. zīmējumu); nedaudz 
dens var izlieties r . Tas 

ir pilnīgi norm li. 
 

 

3. k rtīgi notīriet iekšpusi; 
4. uzskr v jiet v ciņu atpakaļ; 
5. uzlieciet paneli atpakaļ, p rliecinoties, ka i 
ir sav s viet s. 
 

dens iepl des š utenes p rbaude 
 

P rbaudiet iepl des šļ teni vismaz reizi gad . Ja 
ir jebk das plaisas, t  nekav joties j nomaina: 
mazg šanas ciklu laik  dens spiediens ir ļoti 
liels, un ieplīsusi šļ tene var viegli saš elt. 
 
! Nekad neizmantojiet lietotas šļutenes.
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Probl mu risin šana 

J su veļas mašīna var nestr d t. Pirms sazin šan s ar tehnisk s palīdzības centru (sk. "Palīdzība"), 
p rliecinieties, ka probl mu nevar atrisin t viegl k, izmantojot šo sarakstu. 
Probl ma: Iesp jami c loņi / Risin jumi: 

Ve as mašīna neiesl dzas. •   Iek rta nav pilnīgi iesl gta rozet , vai nav kontakta. 
•   M j  nav elektrības. 

Mazg šanas cikls nesakas. 

Ve as mašīna neieņem deni 
(uz displeja mirgo "H2O"). 

 

• Veļas mašīnas durvis nav k rtīgi aizv rtas. 
• Nav nospiesta poga IESL./IZSL. 

• Nav nospiesta poga S KT/P RTRAUKT. 
• dens kr ns nebija atv rts. 
• Ir uzst dīts atlikts s kums (sk. "Personalizēšana"). 

• dens iepl des šļ tene nav piesl gta kr nam. 
• Sļ tene ir salocīta. 
• dens kr ns nav atv rts. 
• M j  nav dens apg de. 
• Spiediens ir p r k zems. 
• Nav nospiesta poga S KT/P RTRAUKT. 

 

Ve as mašīna nep rtraukti 
ieņem un izlej deni. 

 

• Novadšļ tene nav novietota 65-100 cm augstum  no grīdas (sk. 
"Uzstādīšana"). 
• Brīvs šļ tenes gals ir zem dens (sk. "Uzstādīšana"). 
• Sienas kanaliz cijas sist ma nav aprīkota ar spiediena izlīdzin šanas cauruli. Ja 
probl ma saglab jas p c šīm p rbaud m, aizveriet dens kr nu, izsl dziet iek rtu 
un sazinieties ar palīdzības servisu. Ja m joklis ir vien  no kas augst kajiem 
st viem, var b t probl mas, saistītas ar dens kanaliz ciju, kas liek mašīnai 
nep rtraukti ieņemt un izliet deni. Veikalos ir pieejami speci li pretizliešanas 
v rsti, kas ļauj nov rst šo ne rtību. 

 

Ve as mašīna neizlej deni vai 
neizgriež. 

 

• Mazg šanas cikl  nav paredz ta nos cin šana: dažos ciklos j s k 
nos cin šanas posmu manu li. 
• Ir aktiviz ta opcija "Viegla gludin šana": Lai pabeigtu mazg šanas ciklu, 
nospiediet pogu S KT/P RTRAUKT (sk. Mazgāšanas cikli un opcijas). 

• Novadšļ tene ir salocīta (sk. "Uzstādīšana"). 
• Kanaliz cija ir blo ta. 

 

Ve as mašīna stipri vibr  
izgriešanas cikla laik . 

 

• Uzst dīšanas laik  cilindrs nebija pareizi atblo ts (sk. "Uzstādīšana"). 
• Veļas mašīna nav līdzena (sk. "Uzstādīšana"). 
• Veļas mašīna ir saspiesta starp skapjiem un sien m (sk. "Uzstādīšana"). 

 

Ve as mašīna tek. 
 

• dens iepl des šļ tene nav k rtīgi uzskr v ta (sk. "Uzstādīšana"). 
• Mazg šanas līdzekļu doz šanas atvilktne ir blo ta (tīrīšanas nor dījumus sk. 
"Kopšana un apkalpe"). 
• Novadšļ tene nav k rtīgi piestiprin ta (sk. "Uzstādīšana"). 

 

Mirgo "funkciju" indikatoru 

gaismas un "s kt/p rtraukt" 
indikatora gaisma, un 

"pašreiz j  posma" indikatoru gaismas un "durvis blo tas" indikatora 
gaisma deg nep rtraukti. 
ar tehnisk s palīdzības servisu. 

 

Parak daudz putu. 
 

• Mazg šanas līdzeklis nav piem rots mašīnas mazg šanai (uz t  j b t tekstam 
"veļas mašīn m" vai "roku un mašīnas mazg šana" vai līdzīgam tekstam). 
• Tiek izmantots p r k daudz mazg šanas līdzekļa. 
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Serviss 

Pirms zvanīšanas palīdzībai: 
• P rbaudiet, vai J s nevarat atrisin t probl mu paši (sk. "Problēmu risināšana"). 
• Restart jiet programmu, lai p rbaudītu, vai probl ma ir nov rsta. 
• Ja probl ma nav nov rsta, sazinieties ar tehnisk s palīdzības centru pa nor dītu garantijas sertifik t  
t lruņa numuru. 

! Vienm r pieprasiet autoriz tu tehni u palīdzību. 

Jums j b t pieejamai š dai inform cijai: 
• probl mas tips; 
• iek rtas modelis (Mod.); 
• s rijas numuram (S/N). 
Šo inform ciju var atrast uz datu pl tnes veļas mašīnas aizmugur j  pus  vai iek rtas priekš j  pus , 
atverot durvis. 
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