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REKOMENDĀCIJAS 
 

LAI EFEKTĪVI IZMANTOTU IEKĀRTAS VISAS FUNKCIONĀLĀS IESPĒJAS, 

UZMANĪGI IZLASĪT INSTRUKCIJAS. 

Iesakām jums saglabāt ekspluatācijas instrukcijas un izmantot tās turpmāk kā uzziņu 

materiālu. 

Pirms iekārtas uzstādīšanas pierakstīt izstrādājuma sērijas numuru, kas uzrakstīts uz tehnisko 

datu plāksnītes. Šis numurs var būt vajadzīgs turpmāk, ja nepieciešams izsaukt tehniskās 

apkalpošanas dienesta darbiniekus. 

 

Tehnisko datu plāksnīte atrodas DUO aizmugurē. 

 
 

KOMPĀNIJA NEUZĽEMAS ATBILDĪBU PAR ŠO INSTRUKCIJU ESAMĪBU 

IZSTRĀDĀJUMA KOMPLEKTĀ. 
 

 

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS 
 

 Iekārtas pieslēgšanu elektrotīklam veic uzstādītājs vai tehniskais speciālists, kuram ir 

atbilstoša kvalifikācija. 

 DUO komplekts sastāv no diviem elementiem: cepeškrāsns un trauku mazgājamās 

mašīnas. Lai nodrošinātu iekārtas drošību, tās modifikācija nav pieļaujama nekādos 

apstākļos. 

 Šis izstrādājums paredzēts lietošanai tikai mājsaimniecībā. 

 Ja jūs konstatējat DUO iekārtas komplektā kaut kādu defektu, tad neveikt tās pieslēgšanu. 

Atslēgt to no elektrotīkla un nekavējoties sazināties ar pilnvarotu tehniskās apkalpošanas 

centru. 

 Pastāv zemāk minētie galvenie drošības noteikumi, kas ir spēkā esoši visām 

mājsaimniecības elektroiekārtām: 

– Nekad nepieskarties elektroiekārtām ar slapjām vai mitrām rokām vai kājām. 

– Nelietot elektroiekārtas, ja kājās nav apavi. 

– Nevilkt barošanas vadu vai pašu iekārtu, lai izvilktu kontaktdakšu no elektrotīkla 

kontaktligzdas. 

– Nepieļaut ārēju faktoru (lietus, saulesstari u.tml.) tiešu iedarbību uz iekārtu. 

– Nepieļaut, ka iekārtu lieto bērni (vai personas ar ierobežotu rīcībspēju) bez jūsu 

uzraudzības. 

– Nepieslieties pie iekārtas durtiņām un nepieļaut to darīt bērniem. 

 Šī iekārta nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas 

fiziskas vai mentālas spējas, kā arī personām, kurām nav pietiekošas lietošanas pieredzes 

un zināšanu. Iekārtu lietot drīkst iepriekšminēto kategoriju personas ar nosacījumu, ka tās 

uzrauga persona, kura ir atbildīga par viņu drošību, vai arī no šī cilvēka ir saņēmušas 

lietošanas instrukcijas. 

 Nepieciešams sekot tam, lai bērni tiktu pieskatīti un nespēlētos ar iekārtu. 

 Visi pieejamie DUO elementi darbības laikā sakarst. Nelaist bērnus tuvumā iekārtai tās 

darbības laikā. 
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 Pēc katras lietošanas ieteicams veikt DUO komplekta tīrīšanu. Tas nepieļauj netīrumu un 

tauku uzkrāšanos, kas veidojas ēdienu gatavošanas laikā, kā arī nepatīkamu smaku un 

dūmu rašanos. 

 Nekad iekārtas tīrīšanai nelietot karstu tvaiku vai ūdeni zem augsta spiediena. 

 Neuzglabāt iekārtas iekšpusē viegli uzliesmojošas vielas, jo iekārtu nejauši ieslēdzot tās 

var uzliesmot. 

 Lietot virtuves cimdus, ievietojot ēdienus cepeškrāsnī vai izņemot tos no cepeškrāsns. 

 Nenoklāt cepeškrāsns sienas ar alumīnija foliju vai citiem vienreizējiem 

aizsargpārklājumiem, kas tiek pārdoti dažos veikalos. Alumīnijs vai jebkāda cita 

aizsardzība tiešā kontaktā ar uzkarsētu emaljas virsmu var sabojāt emalju vai iekšējo 

virsmu. 

 Ja ēdiena gatavošanas laikā tiek izmantoti tauki vai eļļa, tad nepieciešams uzmanīgi sekot 

gatavošanas procesam, jo spēcīgi sakarsētie tauki vai eļļa var viegli uzliesmot. 

 Trauku mazgājamā mašīna ir paredzēta parasto virtuves piederumu mazgāšanai. Trauku 

mazgājamā mašīnā nedrīkst mazgāt priekšmetus, kas notraipīti ar benzīnu, krāsu, kam ir 

tērauda, dzelzs vai ķīmiskās korozijas pēdas, kā arī tie ir bijuši pakļauti skābes vai sārma 

iedarbībai. 

 Pēc programmas beigām trauku mazgājamajā mašīnā un uz traukiem nedrīkst palikt 

ūdens. 

 Ja jūs esat izlēmis utilizēt veco trauku mazgājamo mašīnu, tad nepieciešams uzmanīgi 

izcelt durtiņas, lai bērni spēlējoties nejauši tās neaizcirstu un nepaliktu iekārtas iekšpusē. 

 Trauku mazgājamā mašīna ir izgatavota no materiāliem, kurus var izmantot atkārtoti, 

tāpēc tās utilizācija nenodara kaitējumu apkārtējai videi. 

 Pārliecināties, ka trauku mazgājamā mašīna tās ekspluatācijas procesa laikā nevar 

mehāniski sabojāt barošanas kabeli. 

 Nav ieteicams izmantot adapterus, sadalītājus un/vai pagarinātājus. 

 Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar elektriskās barošanas kabeli, nepieciešams vērsties 

tehniskās apkalpošanas centrā vai pie kvalificēta tehniskā speciālista. 

 Ja iekārta ir uzstādīta uz paklāja, tad nepieciešams sekot tam, lai šķiedras nenoslēgtu 

apakšējās ventilācijas atveres. 

 Mēs iesakām iekārtas uzstādīšanas laikā uz pamatnes pārbaudīt iekārtas stabilitāti un veikt 

preventīvus pasākumus, lai nepieļautu iespējamu tās slīdēšanu. 

 Jebkāda iepriekšminēto nosacījumu neievērošana var nopietni apdraudēt iekārtas drošību. 

 

Lai uzlabotu izgatavojamo iekārtu kvalitāti, kompānija CANDY var veikt modifikācijas, kas 

saistītas ar tehnisko rādītāju uzlabošanu. 

 

 
Iekārta atbilst Eiropas Direktīvu 73/23/CEE un 89/336/EEC prasībām, kas aizstātas ar 

2006/95/EC un 2004/108/EC, kā arī atbilstošajiem grozījumiem. 
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TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 
 

 
 

 DUO 

Jauda 2100 W 

Trauku komplektu skaits 6 

Ūdens patēriņš 9 litri 

 

 

UZSTĀDĪŠANA 
 

Nepareizi veikta uzstādīšana ievērojami ietekmē iekārtas drošību. 

Tieši tādēļ uzstādīšana ir jāveic kvalificētam speciālistam, kurš to veiks stingri ievērojot 

spēkā esošās tehniskās prasības. 

Gadījumā, ja uzstādīšanu veicis nekvalificēts speciālists, kurš pārkāpis šajā instrukcijā 

minētās prasības, tad raţotājs atsakās no jebkādas atbildības par jebkādu tehnisku 

iekārtas bojājumu, neatkarīgi no tā, vai tas izraisījis zaudējumus īpašumam vai kaitējis 

veselībai. 

 

PIESLĒGŠANA ELEKTROTĪKLAM 
 

Iekārtas pieslēgšanai ir jāatbilst spēkā esošo standartu un noteikumu prasībām. Ražotājs 

neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu bojājumu, ko izraisījusi nepareiza un nesaprātīga 

iekārtas ekspluatācija. 

 

Uzmanību: 

 Pirms jebkādu darbu veikšanas ar elektriskajiem kontūriem, nepieciešams pārbaudīt 

elektrotīkla spriegumu, kas norādīts elektroenerģijas skaitītājā, automātiskās izslēgšanas 

regulējumu, iezemējuma ķēdes pārtraukumu esamību un kūstošā drošinātāja atbilstību. 

 Iekārta jāpieslēdz elektrotīklam kontaktligzdā, kam ir iezemēšanas kontakts, vai arī 

atslēgšanas slēdzis. Ja iekārtai ir izejošā kontaktligzda, tad tā jāuzstāda brīvi pieejamā 

vietā. 

Ražotājs neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas saistīti ar neiezemētas iekārtas 

lietošanu vai nepareizi iezemētas iekārtas ekspluatāciju. 

 Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar elektriskās strāvas kabeli, jāinteresējas 

apkalpošanas dienestā vai arī jākonsultējas ar kvalificētu tehnisko speciālistu. 
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Uzmanību! Šis izstrādājums ir jāiezemē. Ja tas netiks pareizi iezemēts, tad pieskaroties 

izstrādājuma metāla daļām jūs varat gūt strāvas triecienu, ko var izraisīt izstrādājuma 

radio trokšľu slāpēšanas filtrs. 

 

 DUO 

Strāvas vads ir iekļauts DUO komplektācijā. To atļauts pieslēgt tikai strāvas avotam 220 – 

240 V starp fāzēm vai arī starp fāzi un neitrāli. 

 Pieslēgt 10/16 A kontaktligzdai. 

 

PIESLĒGŠANA ŪDENSVADAM UN KANALIZĀCIJAI 
 

PIESLĒGŠANA ŪDENSVADAM: 

Ieliešanas un izliešanas šļūtenes var virzīt gan pa labi, gan pa kreisi. Iekārtu var pievienot gan 

aukstajam, gan karstajam ūdenim, ja tā temperatūra nepārsniedz 60ºC. 

Ūdens spiedienam ūdensvadā jābūt diapazonā no 0,08 MPa līdz 0,8 MPa. Ja spiediena vērtība 

ir zemāka par minimumu, tad konsultēties ar speciālistu tehniskās apkalpošanas daļā.  

Ūdens padeves šļūtene jāpievieno krānam tā, lai vienmēr to varētu aizgriezt, ja iekārta netiek 

lietota (1. att.). Trauku mazgājamās mašīnas ūdens padeves šļūtene ir aprīkota ar ¾ collu 

vītnes savienojumu (2. att.). Ūdens padeves šļūtene "A" cieši jāpieskrūvē ar ¾ collu vītni 

krānam "B". Lai pieslēgtu iekārtu ūdensvadam, lietot tikai to šļūteni, kas ir iekļauta 

komplektā. 

Nekad nelietot vecās šļūtenes. 

 

Ja iekārta tiek pieslēgta jaunām ūdensvada caurulēm, kas sen nav izmantotas, nepieciešams 

notecināt ūdeni vairākas minūtes, jo tad no caurulēm varēs izskalot dažādus nosēdumus, 

smiltis vai rūsu, kas varētu aizsprostot filtru. 

 

 
 

Ūdens novadīšana: 

Pievienojot iekārtu kanalizācijai, pārliecināties, lai ūdens novadīšanas šļūtene nebūtu saliekta 

vai saspiesta un ūdens tajā varētu brīvi cirkulēt (3y. att.). Ūdens novadīšanas šļūtenei 

jāatrodas vismaz 40 cm attālumā no grīdas līmeņa. Tā ir jāpievieno kanalizācijas caurulei, 

kuras minimālais diametrs ir vismaz 4 cm. Ieteicams ierīkot ūdens noslēgu, kā tas parādīts 

attēlā (3x. att.) 

Ja nepieciešams, tad noliešanas šļūteni var pagarināt līdz pat 2,6 m, bet tad ir jānodrošina, lai 

tā atrastos ne augstāk kā 85 cm virs grīdas līmeņa. Šādu darbu veikšanai nepieciešams vērsties 

tehniskās apkalpošanas dienestā. 
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Noliešanas šļūteni var uzkabināt izlietnes malai (taču tās galu nedrīkst ielaist ūdenī, lai 

iekārtas funkcionēšanas laikā izvairītos no "sifona efekta"). Pārliecināties, ka ūdens padeves 

un noliešanas šļūtene nav saspiesta. Ja nepieciešams, tad padeves šļūteni var pagarināt – 

vērsties pēc palīdzības pircēju apkalpošanas dienestā. 

 

UZMANĪBU! 

 

Iekārtas jāsamontē uzstādīšanas laikā. 

 

 
 

Pretējā gadījumā, gaisa cirkulācijai starp iekārtas virsmu un darba virsmas pamatni 

jāatstāj 1 cm brīva telpa, kā arī jāievieto šķērsis, kas iekļauts iekārtas piegādes 

komplektā. 

 

 

CEPEŠKRĀSNS EKSPLUATĀCIJA 
 

ĻOTI SVARĪGI: cepeškrāsni un trauku mazgājamo mašīnu nevar lietot vienlaicīgi. Lai 

lietotu cepeškrāsni, trauku mazgājamā mašīna ir jāizslēdz. 

 

SVARĪGI: DUO ekspluatācijas laikā sekot tam, lai bērni atrastos drošā attālumā. 

 

GATAVOŠANAS REŢĪMI (atkarībā no modeļa) 

 

 Apakšējā sildīšana + ventilators:  – sildelementa un ventilatora kombinācija ir ideāla 

augļu plātsmaižu, pīrāgu, sacepumu, tortu, pastēšu un jebkuru citu ēdienu pagatavošanai, 

kuru izcepšanai apakšpusē nepieciešama augstāka cepšanas temperatūra. 

 Tradicionālais reţīms:  augšējais un apakšējais sildelements tiek izmantoti vienlaicīgi. 
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Šis režīms ir ideāls tradicionālajai sarkanās gaļas, rostbifa, jēra kājas pagatavošanai, kā arī 

maizes un konditorejas izstrādājumu cepšanai no kārtainās mīklas. Vispirms 10 minūtes 

uzkarsēt cepeškrāsni, bet pēc tam novietot ēdienu uz režģa vidējā līmenī.  

 Apstrādāšana ar karstu gaisu:  – vienlaicīgi ir ieslēgts augšējais un apakšējais 

sildelements, bet ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju cepeškrāsns iekšpusē. Šis 

režīms ir ieteicams putnu gaļas, zivju, dārzeņu un cepumu cepšanai. Karstums ēdienā 

iekļūst labāk, samazinās cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas un ēdienu gatavošanas 

laiks. 

 Grils:  – tiek pielietots augšējais sildelements. Tiek garantēti lieliski rezultāti šašliku, 

kebabu un citu uz restēm cepamu gaļas izstrādājumu pagatavošanā. Lai sakarsētu 

elementu, nepieciešams piecas minūtes uzsildīt cepeškrāsni.  

 Grils kopā ar karstu gaisu:  – tiek ieslēgts augšējais sildelements, bet ventilators 

nodrošina karstā gaisa cirkulāciju cepeškrāsnī. Ideāls režīms, lai pagatavotu veselus 

cūkgaļas, putnu gaļas u.tml. gabalus. Cepeškrāsni nepieciešams iepriekš uzkarsēt tikai tad, 

ja tiek gatavota sarkanā gaļa, bet baltajai gaļai tas nav nepieciešams. Nolikt zem restēm 

cepešpannu, kas paredzēta iztecējušo taukus savākšanai. Pārliecināties, ka gatavojamais 

ēdiens neatrodas pārāk tuvu pašam grilam. Gatavošanas laikā produkti ir jāapgroza. 

 

EKSPLUATĀCIJA 
 

Nospiest ieslēgt/izslēgt 

 
Temperatūras poga  Funkcijas taustiņš 

 
Funkcija Gatavošanas reţīms  Temperatūra pēc 

noklusējuma  

Iespējamās 

temperatūras izmaiľas 

 Apgaismojums   

 Apakšējais sildelements + ventilators 200ºC 60ºC – 240ºC 

 Tradicionālais režīms 220ºC 60ºC – 240ºC 

 Karstā gaisa ventilators  220ºC 60ºC – 240ºC 

 Grils 200ºC 200ºC – 240ºC 

 Grils kopā ar karstā gaisa ventilatoru 220ºC 180ºC – 240ºC 

 

 Nospiest pogu "ieslēgt/izslēgt"  

Iedegsies cepeškrāsns programmu indikators, kā arī būs ieslēgti visi displeji: ja lampiņa 

funkcionē darba režīmā, tad var noregulēt temperatūru, bet visi pārējie indikatori atbilstoši 

būs atslēgti. 

 

 Nospiest taustiľu "Funkcijas"  

Kamēr būs ieslēgts temperatūras kļūdas indikators, iedegsies un mirgos otrās funkcijas 

indikators (karstā gaisa ventilators). 

Secīgi nospiežot attiecīgo pogu var uzstādīt gan programmu, gan temperatūru. 

Ja jūs pēc programmas izvēlēšanās nenospiežat vēlreiz izvēles pogu 3 sekunžu laikā, tad 

notiek programmas uzstādīšana (to pielieto arī tam, lai izvēlētos temperatūru), iedegas 

atbilstošais indikators, bet temperatūras indikators mirgo tik ilgi, kamēr netiek sasniegta 

uzstādītā temperatūra. Indikators turpina degt, ja ir sasniegta uzstādītā temperatūra. 

Jūs varat izmainīt darba temperatūru, nospiežot pogu . Informāciju par regulēšanu skatīt 

zemāk.  

 

 Lai apturētu funkciju, nospiest pogu "ieslēgt/izslēgt"  
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ATLIKUŠĀ SILTUMA FUNKCIJA 

Pēc gatavošanas programmas pabeigšanas cepeškrāsns vēl arvien ir ļoti karsta, tādēļ 

temperatūras indikators mirgos tik ilgi, kamēr tiks sasniegta 80ºC temperatūra. 

 

CEPEŠKRĀSNS PIEDERUMI (atkarībā no modeļa) 

 

Piederumi jānotīra pirms pirmās lietošanas reizes. Noslaucīt tos ar sūkli, noskalot un 

noţāvēt. 

 

 REŢĢIS trauku novietošanai un gaļas grilēšanai. Paredzētas vadules, lai varētu zem režģa 

novietot cepešpannu tauku savākšanai. 

 
Pateicoties savai īpašajai formai, režģis vienmēr atrodas horizontāli. Pat tad, ja tas ir izvilkts 

no cepeškrāsns gandrīz līdz galam, tas paliek horizontāli – līdz ar to trauki no tā nevar 

noslīdēt. 

 

 CEPEŠPANNA, kas paredzēta nopilējušo tauku un gaļas sulu savākšanai gaļas grilēšanas 

laikā. To var pielietot gan kā plauktiņu, gan arī ievietot zem grilēšanas režģa. Šo 

cepešpannu drīkst lietot tikai tad, ja notiek gaļas grilēšana, bet citos gatavošanas režīmos 

to nedrīkst atstāt cepeškrāsnī. 

 
Nekad šo cepešpannu nelietot cepšanai, jo tā var izraisīt dūmu veidošanos un tauku 

izšļakstīšanos, tādēļ cepeškrāsns ļoti ātri var palikt netīra. 

 

Cepeškrāsns funkcionēšanas laikā nepieciešams no tās izľemt nevajadzīgos piederumus. 

 

 

PADOMI ĒDIENU GATAVOŠANAI 
 

GAĻA: 

 

Gaļu vislabāk ir sālīt pēc tās pagatavošanas, jo sāls veicina tauku izdalīšanos no gaļas un 

izšļakstīšanos. Līdz ar to cepeškrāsns kļūst netīra un izdalās daudz dūmu. 

Baltās gaļas, cūkgaļas, teļa gaļas, jēra gaļas un zivs gabalus var likt iepriekš neuzkarsētā 

cepeškrāsnī. Šajā gadījumā būs nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks, bet viss izcepsies 

daudz labāk, jo ēdiens ilgāku laiku tiks pakļauts apstrādei ar karstumu. 

 

PANĀKUMI SARKANĀS GAĻAS PAGATAVOŠANĀ – 

PAREIZA IEPRIEKŠĒJĀ CEPEŠKRĀSNS UZSILDĪŠANA 

 

SALDIE ĒDIENI, KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI UN CEPUMI 

Izvairīties no spīdīgu formiņu lietošanas, jo tās atstaro siltumu un var sabojāt ēdienus. Ja 

ceptie ēdieni ātri piedeg, apsegt tos ar karstumizturīgu papīru vai alumīnija foliju. 

Brīdinājums: folijas spīdīgajai pusei ir jābūt vērstai uz iekšu, jo pretējā gadījumā siltums var 

atstaroties no folijas un nesasniegt cepamo produktu. 

Cepeškrāsni nedrīkst atvērt pirmo 20 – 25 minūšu laikā, jo cepumi, suflē, smalkmaizītes 

u.tml. var saplakt. 
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Cepamā izstrādājuma gatavības pakāpi var pārbaudīt, ja tā centrā iedur nazi vai irbuli. Ja 

iedurtais priekšmets izvelkot no produkta ir tīrs un sauss, tad cepšanu var beigt. Taču, ja tas ir 

mitrs un aplipis ar daļiņām, nepieciešams turpināt gatavošanu, bet mazliet jāpazemina 

cepšanas temperatūra, lai pabeigtu procesu un nepieļautu produkta piedegšanu. 

 

Turpmākās instrukcijas ir sniegtas tikai kā vispārēja rekomendācija. Tās jūs varat 

izmainīt saskaľā ar savu pieredzi vai personisko gaumi. 

 

Iepriekšējās uzsildīšanas laiks: 

. 20 minūtes 210 – 230ºC 

. 15 minūtes 140 – 190ºC 

. 10 minūtes 65 – 115ºC 

 
Daudzums Produkts Temperatūra 

cepeškrāsnī, ºC 

Cepešpannas 

līmenis, no apakšas 

Pagatavošanas 

laiks, minūtes 

  ZIVIS   

 Forele 200 1 15/25 

1 kg Heks 190 1 50 

  GAĻA   

1 – 1,5 kg Rostbifs 190 1 90 

1 kg Teļa gaļas cepetis 150/160 1 120/150 

2 kg Cepta teļa gaļa 170/190 1 60/90 

1 – 1,5 kg Jēra kāja 150/160 1 60/75 

1 – 1,5 kg Auna kāja 150/160 1 50/60 

  PUTNU GAĻA   

2 kg Balodis 150/160 1 45 

4 kg Zoss 160 1 240/270 

2 – 2,5 kg Pīle 175 1 90/150 

1 – 1,5 kg Vista 170 1 60/80 

  DAŢĀDI   

 Lazanja 200 1 40 

 Suflē 200 1 20 

 Neliels pīrāgs ar pildījumu 200 1 20 

 Pica 200  1 20 

  KONDITOREJAS 

IZSTRĀDĀJUMI 

  

 Griķu plāceņi 175 1 40/50 

 Augļu pīrāgs 180/190 1 20/30 

 Biskvīts (rauga mīkla) 160 1 40/45 

 Merenga 100 1 90 

 Kārtainā mīkla 200 1 20 

 



 11 

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA 
 

Tehniskie raksturojumi 

 
Trauku komplektu skaits saskaņā 

ar EN50242 

6 Iztukšošanas sūkņa 

jauda 

30 W 

    

Trauku komplektu skaits ar 

kastroļiem un cepešbļodām 

Uz 4 personām Maksimālā patērējamā 

jauda 

2050 W 

    

Ūdens spiediens ūdensvadā 3 litri Ūdens spiediens min. 0,08 – maks. 0,08 MPa 

Jauda 1900 W   

Ūdens sūkņa jauda 150 W Drošinātājs (ampēri) 10 A 

 

VADĪBAS PANELIS 
A – Programmas izvēles indikatori 

B – Programmas izvēles poga 

C – Programmas apraksts 

D – Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  
 

PROGRAMMU UN SPECIĀLO FUNKCIJU IZVĒLE 
 

Trauku mazgājamo mašīnu un cepeškrāsni nedrīkst lietot vienlaicīgi! 

Programmas uzstādīšanai atvērt durtiľas un nospiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; sāks 

mirgot 4 programmu izvēles indikatori. 

 Uzstādīt nepieciešamo programmu, nospiežot programmu izvēles pogu. Ieslēgsies 

uzstādītās programmas indikators (2 indikatori AUKSTĀS SKALOŠANAS programmai). 

 Aizvērt durtiņas (pēc signāla). Uzstādītā programma sāks darboties automātiski. 

 

 

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJA 
 

Durtiľu atvēršana 
Satvert rokturi uz priekšējā paneļa un pavilkt to uz priekšu. Ja iekārta konkrētajā brīdī izpilda 

programmu, tad aizsargierīce automātiski atslēgs iekārtu. Lai iekārta izpildītu programmas 

pareizi, nekad neatvērt durtiņas darbības laikā. 

 

Durtiľu aizvēršana 
Uzstādīt trauku mazgājamā mašīnā grozu. Pārliecināties, lai izsmidzinātāja lāpstiņas grieztos 

brīvi un nebūtu nobloķētas. Aizvērt durtiņas un pārliecināties, ka tās ir blīvi aizvērtas. 

 

Programmas pārtraukšana 
Nav ieteicams atvērt durtiņas programmas izpildes laikā, it īpaši pamata mazgāšanas un 

pēdējās skalošanas ciklu izpildes laikā. 

Tomēr, ja durtiņas ir atvērtas, iekārta automātiski pārtrauks darbu. 

Ja durtiņas vēlreiz tiek aizvērtas, tad programmas izpilde automātiski turpināsies. 

 

Ja nepieciešams izmainīt vai atcelt programmas izpildi, tad izpildīt šādu procedūru: 

 atvērt durtiņas, nospiest un turēt nospiestu programmu izvēles pogu "P" tikmēr, līdz sāk 

mirgot visi 4 programmas izvēles indikatori. Tagad programma ir atcelta. Tagad var veikt 

jaunu uzstādīšanu. 
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Pirms jaunas programmas palaides nepieciešams pārbaudīt mazgāšanas līdzekļa esamību 

konteinerā. Nepieciešamības gadījumā pievienot mazgāšanas līdzekli. 

 

BRĪDINĀJUMS: durtiņu atvēršanas gadījumā žāvēšanas fāzes laikā aktivizējas skaņas 

signāls, kas brīdina par to, ka cikls vēl nav pabeigts. 

 

Programmas pabeigšana 
Par programmas pabeigšanu ziņo skaņas signāls. Ja tiek atvērtas durtiņas, tad sāk mirgot 

programmu izvēles indikatori. Atlaist ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 

 

Skaľas signāla atslēgšana 
Skaņas signālu iespējams atslēgt šādi: 

– nospiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; 

– pagaidīt, kamēr nesāk mirgot programmas indikators; 

– 2 minūšu laikā nospiest un turēt nospiestu vismaz 30 sekundes programmu izvēles pogu 

(programmas indikatori turpinās mirgot un atskanēs skaņas signāls). 

– Tiklīdz pirmie divi indikatori pa kreisi iedegsies, pie kam nemirgojot, un skaņas signāls 

atslēgsies, atlaist pogu (skaņas signāla funkcija aktivizēta). 

– Vēlreiz nospiest programmas izvēles pogu. Pirmie divi indikatori pa kreisi atslēgsies un 

iedegsies citi divi indikatori (skaņas signāla funkcija tiks izslēgta). 

– Skaņas signāls apstiprinās noregulēšanas izpildes pabeigšanu. 

– Lai atkārtoti uzstādītu skaņas signāla funkcijas, atkārtot visu procedūru. 

 

Signāli par kļūdām 
Rodoties darbības traucējumiem vai kļūmēm programmas izpildes laikā, sāks ātri mirgot 

indikators, kas atbilst izvēlētajam ciklam (2 indikatori AUKSTĀS SKALOŠANAS 

programmai), un atskanēs skaņas signāls. 

Šādā gadījumā izslēgt trauku mazgājamo mašīnu nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 

Pārliecināties, ka atvērts ieliešanas šļūtenes krāns, iztukšošanas šļūtene nav pārgriezta, bet 

sifons vai filtri nav aizsērējuši. Pēc tam vēlreiz palaist izvēlēto programmu. Ja darbības 

traucējums nav novērsts, tad izsaukt tehniskās apkalpošanas dienestu. 

 

Svarīgi! 

Lai nodrošinātu pareizu pārliešanas aizsardzības ierīces funkcionēšanu, nav ieteicams 

darbības laikā pārvietot vai sašķiebt trauku mazgājamo mašīnu. 

Ja nepieciešams pārvietot vai sašķiebt trauku mazgājamo mašīnu, vispirms 

nepieciešams pārliecināties, ka programma ir pilnībā pabeigta un no trauku 

mazgājamās mašīnas ir pilnībā izliets ūdens. 

 

Uzmanību – trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar pārliešanas aizsardzības ierīci, 

kas šādas situācijas rašanās gadījumā izlej lieko ūdeni. 

 

IEPRIEKŠĒJĀS OPERĀCIJAS UN FILTRA TĪRĪŠANA 
 

Filtru sistēma sastāv no: 

 
– centrālā filtra kausa, kas savāc ēdienu atlieku lielās daļiņas; 

– plakana filtra, kas nepārtraukti filtrē ūdeni; 
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– mikrofiltra, kurš atrodas zem plakanā filtra, kas savāc ēdienu atlieku sīkākās daļiņas, 

nodrošinot nevainojamu skalošanu. 

 

Lai iegūtu labāku rezultātu pēc katra mazgāšanas cikla, filtri ir jāpārbauda un rūpīgi 

jāizmazgā. 

Lai izņemtu filtrus, vienkārši tos izvilkt aiz roktura. 

Centrālais kauss ar filtru atrodas augšējā daļā un viegli pieejami izmazgāšanai. Trauku 

mazgājamā mašīna ir aprīkota ar pašattīrošu mikrofiltru, kuru nepieciešams pārbaudīt ik pēc 

katrām 15 dienām. 

Tomēr, ieteicams pārbaudīt to un visu filtru sistēmu pēc katras mazgāšanas, lai nepieļautu to 

aizsērēšanu. 

UZMANĪBU: Pēc filtru tīrīšanas pārliecināties, ka tie salikti pareizi, viens otrā, un plakanais 

filtrs ir pareizi uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas dibenā. 

Nepareiza un neblīva filtru salikšana var izraisīt trauku mazgājamās mašīnas funkcionēšanas 

efektivitātes samazināšanos. 

Svarīgi: Nekad nelietot trauku mazgājamo mašīnu bez filtra. 
 

TRAUKU IEVIETOŠANA 
 

Grozs ir speciāli konstruēts, lai ērti ievietotu tajā traukus. Lai kvalitatīvi mazgātu traukus, 

iepriekš attīriet no tiem ēdiena atliekas, lai nepieļautu filtru aizsērēšanu, izsmidzinātāja 

lāpstiņu bloķēšanu un rezultātā mazgāšanas kvalitātes samazināšanu. 

 

Brīdinājums! Lai nepieļautu bojājumus, ko varētu izraisīt naži un citi asi priekšmeti, tos 

nepieciešams ievietot ar rokturi augšup. 

 

 

6 TRAUKU KOMPLEKTU IEVIETOŠANA (saskaľā ar 

EN 50242) 
A – 6 glāzes 

B – 6 deserta šķīvji 

C – 6 mērces trauki 

D – maza bļodiņa 

E – 6 kafijas vai tējas tasītes 

F – 6 plakani šķīvji 

G – 6 dziļie šķīvji 

H – vidēja bļoda 

I – servēšanas šķīvis 

L – galda piederumi 

 

4 TRAUKU KOMPLEKTU IEVIETOŠANA KOPĀ AR KASTROĻIEM 
Grozā var ievietot arī kastroļus, salātu traukus, zupas bļodas, vākus u.tml. Lietderīgi ievietot 

galda piederumus groziņā, kas īpaši paredzēts tieši tiem. 

Ja to rokturi ir pārāk šauri, tad tos nepieciešams ievietot ar rokturi augšup, lai tie neizkristu 

cauri groza dibenam un nebloķētu izsmidzinātāja lāpstiņas. 

 

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA IEVIETOŠANA 
 

Pieļaujama tikai tādu mazgāšanas līdzekļu lietošana, kas paredzēti speciāli trauku 

mazgājamām mašīnām – šķidrie līdzekļi, pulveri un tabletes. 
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Citi līdzekļi (piemēram, roku mazgāšanas līdzekļi) nesatur nepieciešamos ingredientus, lai 

pielietotu trauku mazgājamās mašīnās, un traucē normālu darbību. 

 

Normālā mazgāšana 
Konteiners mazgāšanas līdzekļiem atrodas durtiņu iekšpusē. Pirms 

mazgāšanas programmas palaišanas tām ir jābūt aizvērtām. Lai atvērtu tās, 

nepieciešams vienkārši nospiest sprūdu. Pēc mazgāšanas programmas 

pabeigšanas konteinera vāks vienmēr ir atvērts nākošajam mazgāšanas 

ciklam. 

Mazgāšanas līdzekļa daudzums variējas atkarībā no trauku netīrības 

pakāpes un mazgāšanas tipa. Mazgāšanas līdzekļa rekomendējamā doza ir 

15 grami. Ja trauki ir ļoti netīri un ūdens ir ciets, tad nepieciešams palielināt dozu līdz 

25 gramiem. Pēc mazgāšanas līdzekļa ievietošanas konteinerā to nepieciešams aizvērt, jo 

dažādiem mazgāšanas līdzekļiem var būt dažādi raksturojumi, bet to lietošanas instrukcijas uz 

iepakojuma var atšķirties. 

Jāatzīmē, ka pārāk mazi mazgāšanas līdzekļa daudzumi nespēj pienācīgi nomazgāt traukus, 

bet pārāk lieli daudzumi – mazgāšanas rezultātus neuzlabos un tā pārpalikums tik un tā tiks 

izliets kanalizācijā. Nelieciet pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa – tas palīdzēs samazināt 

negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. 

 

Intensīvā mazgāšana 
Izmantojot intensīvās mazgāšanas programmas nepieciešams papildus 

pievienot 15 gramus mazgāšanas līdzekļa (apmēram 1 ēdamkaroti). Šo 

papildus dozu ir jāievieto konteinera padziļinājumā mazgāšanas 

līdzekļiem, kad tas ir aizvērts (skatīt attēlu). 

Lai ievietotu sāli, atskrūvēt konteinera vāku sālim un iebērt tajā sāli. 

 

 

SKALOTĀJA IELIEŠANA 
 

Skalotāja nodalījums "B" atrodas mazgāšanas līdzekļa konteinera 

labējā daļā. Tā tilpums ir 130 ml. 

 

Atvērt vāku un ielejiet tajā skalotāju, kam jāpietiek vairākām 

mazgāšanas reizēm. Nepieļaut pārliešanu. Aizvērt vāku. 

Skalotājs, kas automātiski tiek iesmidzināts pēdējās skalošanas 

ciklā, ļauj traukiem ātrāk nožūt un nepieļauj traipu veidošanos. 

Vēlams vienmēr izmantot skalotāju. Skalotāja līmenis tiek 

kontrolēts caur actiņu "A", kas atrodas konteinera vidū. 

 

PILNS – tumšs        TUKŠS – spilgts  

 

SKALOTĀJA PADEVES REGULĒŠANA (no 1 līdz 6) 
 

Regulēšanas rokturis "B" atrodas zem līmeņa indikatora. To var pagriezt manuāli – ieteicamā 

vērtība ir "3".  

Par ūdens cietību var spriest pēc katlakmens veidošanās pakāpes vai pēc trauku sausuma 

pakāpes. 

Tāpēc mazgāšanas labiem rezultātiem ļoti svarīga ir pareiza skalotāja dozēšana. 

Pēc mazgāšanas beigām: 

– ja uz traukiem paliek "strautiņi", tad nepieciešams samazināt dozēšanas vērtību par vienu 

iedaļu; 
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– ja uz traukiem paliek bālgani traipi, tad nepieciešams palielināt dozēšanas vērtību par 

vienu iedaļu. 

 

SĀLS IEPILDĪŠANA 

Trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar mīkstinātāju, kas attīra ūdeni no kaļķiem, kas 

nogulsnējoties var bojāt trauku mazgājamo mašīnu. Iekārtas apakšdaļā atrodas konteiners 

reģenerējošam sālim. 

Mīkstinātāj filtrēšanas elementā nepieciešams izmantot tikai tādu sāli, kas ir speciāli paredzēts 

trauku mazgājamām mašīnām. Tā parasti tiek ražota tablešu vai granulu veidā. 

 Šīs operācijas laikā no tā tecēs ūdens. Tam nav jāpievērš uzmanība. 

Piebērt sāli tikmēr, kamēr konteiners nav pilns. Notīrīt vītni konteinera 

kakliņā no sāls atlikumiem un cieši pieskrūvēt vāku. 

Ja trauku mazgājamā mašīna nav nepieciešama tuvākā laika perioda 

laikā, tad nepieciešams uzstādīt Aukstās skalošanas programmu 

("Eco+Rapid, Leds"). Tā rezultātā sāls pārpalikums, kas nobiris 

uzpildīšanas laikā, tiks aizvākts no iekārtas. 
Sāls konteinera ietilpība ir apmēram 1,5 kg. Efektīvai trauku mazgājamās mašīnas 

izmantošanai sāls rezerves periodiski nepieciešams papildināt atkarībā no tās patēriņa. 

 

UZMANĪBU: Ūdeni nepieciešams pievienot līdz pilnam dozatora uzpildījumam. Uzstādot 

trauku mazgājamo mašīnu sāls dozatoram ir jābūt pilnībā aizpildītam. 

 

Ūdens mīkstinātāja noregulēšana ar elektroniskā programmatora palīdzību 
 

Ūdens mīkstinātājs spēj apstrādāt ūdeni ar cietību līdz 60ºFh (franču grādiem) vai 33ºDh 

(vācu grādiem) ar 5 uzstādījumiem. Uzstādījumi parādīti zemākesošajā tabulā. 

 
Līmenis Ūdens cietība Ūdens cietība Reģenerējošā sāls 

izmantošana 

Ūdens 

mīkstinātāja 

uzstādījums 
ºfH (franču grādi) ºdH (vācu grādi) 

0 0-8 4 nē Indikators Nr. 1 

1 9-20 5-11 jā Indikators Nr. 1 

2 21-30 12-17 jā Indikators Nr. 2 

3 31-40 18-22 jā Indikators Nr. 3 

4 41-60 23-33 jā Indikators Nr. 4 

 

Mīkstinātājs rūpnīcā ir ieprogrammēts darbam 3. intervālā (Indikators Nr. 3), jo tas apmierina 

lielāko daļu lietotāju. Ieprogrammēt mīkstinātāju patstāvīgi atbilstoši ūdens cietībai 

ūdensvadā šādi: Atvērt durtiņas, nospiest ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, 2 minūšu laikā 

nospiest un turēt nospiestu minimāli 10 sekundes programmas izvēles pogu. Pirmie trīs 

indikatori pa kreisi degs 3 sekundes. 

Sāks mirgot indikators, kas atbilst ūdens mīkstinātāja uzstādījumam. Secīga pogas nospiešana 

uzstāda ūdens cietības līmeņus (skatīt tabulu). 

 

 
 Indikatori  PROGRAMMAS IZVĒLES POGA 

 

MAZGĀŠANAS PROGRAMMA 
 

Informācija testēšanas laboratorijām. Pamata programmu salīdzināšana. 
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Saskaņā ar standartu EN 50242: 

1) Standarta piepildīšana. 

2) Spīduma uzstādījums: "4". 

3) Mazgāšanas līdzekļa daudzums: 18 g mazgāšanai. 

 
Programma Apraksts Veikt pārbaudi Programmas saturs Ilgums 

M
īk

st
in

āš
an

as
 l

īd
ze

k
li

s 

M
az

g
ā
ša

n
as

 l
īd

ze
k
li

s 

F
il

tr
u
 t

īr
īš

an
a 

S
k
al

o
tā

js
 

R
eģ

en
er

ēj
o
šā

 s
āl

s 

K
ar

st
ā 

ie
p
ri

ek
šē

jā
 

m
az

g
āš

an
a
 

A
u
k
st

ā 
ie

p
ri

ek
šē

jā
 

m
az

g
āš

an
a
 

P
am

at
a 

m
az

g
āš

an
a
 

P
ir

m
ā 

sk
al

o
ša

n
a 

O
tr

ā 
au

k
st

ā 
sk

al
o
ša

n
a
 

S
k
al

o
ša

n
a 

iz
m

an
to

jo
t 

sk
al

o
tā

ju
 

A
r 

au
k
st

u
 ū

d
en

i 

 

Normāls Reizi dienā – normāli 

netīriem kastroļiem un 
citiem līdzīgiem 

traukiem, kuri gaidīja 

mazgāšanu visu dienu. 

       65ºC    80 

 

Intensīvs Reizi dienā – ļoti 

netīriem kastroļiem un 

citiem līdzīgiem 
traukiem, kuri gaidīja 

mazgāšanu visu dienu. 

       75ºC    90 

 
Eko Elektroenerģijas 

taupīšanas programma 
der normāli netīriem 

traukiem. Izmantot 

mazgāšanas līdzekļus, 
kas satur fermentus. 

       45ºC    120 

 

Ātrā, 32' Ātrā trauku 

mazgāšana tieši pēc to 
lietošanas. Iepildīšana 

4/6 komplekti. 

 

   

 

  50ºC    32 

 
Aukstā 

iepriekšējā 

mazgāšana 

Īsa iepriekšēja trauku, 

kas gaidīja pilnu 

trauku mazgājamās 

mašīnas uzpildīšanu, 
mazgāšana aukstā 

ūdenī 

  

 

  

      6 

 

DAŢI PRAKTISKI PADOMI... 
Katru reizi iepildot traukus trauku mazgājamā mašīnā vienmēr piepildīt trauku mazgājamo 

mašīnu pareizi. Auksto iepriekšējo mazgāšanu veikt katrai trauku mazgājamās mašīnas 

uzpildīšanai ar traukiem, lai nepieļautu traipu veidošanos, un notīrīt lielos ēdienu atlieku 

gabalus no traukiem. 

 

KĀ PANĀKT KVALITATĪVU MAZGĀŠANU 
1) Ievietot cepešbļodas trauku mazgājamā mašīnā ar augšu lejup. 

2) Centieties izvietot cepešbļodas grozā tā, lai tās nepieskartos viena pie otras. Ievietojot 

pareizi jūs iegūsiet vislabāko rezultātu. 

3) Pirms ievietot cepešbļodas trauku mazgājamā mašīnā nepieciešams no tām notīrīt visas 

ēdienu atliekas (kaulus, čaumalas, gaļas vai dārzeņu gabaliņus, kafijas biezumus, augļu 

mizas, cigarešu pelnus u.tml.), kas var aizsprostot noplūdes cauruļvadu un sprauslas. 

4) Pēc trauku ievietošanas pārliecinieties, ka izsmidzinātāja lāpstiņas nav ar neko nobloķētas 

un var brīvi griezties. 

5) Kastroļus vai citus traukus, kam ir piekaltušas vai piedegušas ēdienu atliekas, 

nepieciešams iepriekš iemērcēt ūdenī ar tajā izšķīdinātu mazgāšanas līdzekli. 

6) Lai pareizi mazgātu galda piederumus no sudraba: 

a) nekavējoties pēc lietošanas nepieciešams noskalot sudraba piederumus, it īpaši tad, ja 

tie ir bijuši saskarsmē ar majonēzi, olām, zivīm u.tml.; 

b) nepieļaut mazgāšanas līdzekļa šļakatu nonākšanu uz sudraba piederumiem; 

c) turēt tos atsevišķi no citiem metāla priekšmetiem. 
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KO DARĪT, JA... 
Mazgāšanas procesa laikā jums radās nepieciešamība pielikt klāt traukus trauku mazgājamā 

mašīnā. Atveriet durtiņas, pielieciet klāt traukus un aizveriet durtiņas. Trauku mazgājamā 

mašīna turpinās programmas izpildi automātiski. 

 

KO NEDRĪKST MAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ... 
Nepieciešams atcerēt, ka ir lietas, kuras nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. 

Nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā traukus un galda piederumus ar koka vai 

plastmasas rokturiem, priekšmetus no termoplastiskās plastmasas, alumīnija, kristāla, ja vien 

to neatļauj to ražotāji. 

Dažu veidu apdare var apsūbēt. Tāpēc nepieciešams vispirms pamēģināt mazgāt trauku 

mazgājamā mašīnā vienu priekšmetu no komplekta ar apdari pirms mazgāt visu trauku 

komplektu, lai pārliecinātos, ka arī pārējie priekšmeti neapsūbēs. 

Turklāt, nav ieteicams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā galda piederumus no sudraba, 

kuriem rokturi ir no oksidējošiem metāliem, jo ar tiem var notikt ķīmiska reakcija. 

UZMANĪBU: pērkot traukus vispirms nepieciešams pārliecināties, ka tie ir piemēroti 

mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. 

 

PĒC EKSPLUATĀCIJAS – Pēc mazgāšanas beigām vienmēr nepieciešams izslēgt ūdens 

padeves krānu un uzstādīt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu stāvoklī "izslēgts". 

Ja paredzams nelietot trauku mazgājamo mašīnu ilgstošu laika periodu, tad nepieciešams 

ievērot šādus drošības pasākumus: 

1. Izpildīt mazgāšanas programmu bez trauku ievietošanas trauku mazgājamā mašīnā, lai to 

izmazgātu. 

2. Izvilkt kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas. 

3. Aizvērt ūdens padeves krānu. 

4. Aizpildīt skalotāja konteineru. 

5. Atstāt durtiņas nedaudz pavērtas. 

6. Iekārtas iekšpusei ir jābūt tīrai. 

7. Ja trauku mazgājamā mašīna atradīsies temperatūrā, kas ir zemāka nekā 0ºC, tad dozatorā 

esošais ūdens var sasalt. 

 

Tāpēc pirms trauku mazgājamās mašīnas lietošanas nepieciešams vispirms nedaudz to sasildīt 

pie pozitīvām temperatūras vērtībām apmēram uz diennakti. 

 

 

TĪRĪŠANA 
 

Pirms trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanas nepieciešams: 

 Atvienot trauku mazgājamo mašīnu no elektrotīkla un pagaidīt, lai visi tās konstrukcijas 

elementi atdzistu. 

 Trauku mazgājamās mašīnas tīrīšanai nekad nelietot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, drāšu 

sukas vai asus priekšmetus. 

 CEPEŠKRĀSNS APGAISMOJUMS 

Cepeškrāsns lampiņa un plafons ir izgatavoti no materiāliem, kas iztur augstas temperatūras: 

230 V – E 14 bāze – 15 W – min. temperatūra 300ºC. Lampiņas nomainīšana: pirms uzsākt 

lampiņas nomainīšanu atslēgt cepeškrāsni no elektrotīkla. Pirms jebkādas operācijas 

veikšanas pagaidīt, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi. 

Bojātas lampiņas nomainīšanai vienkārši atskrūvēt plafonu, izskrūvēt lampiņu un nomainīt 

pret tāda paša tipa lampiņu. Pēc bojātās lampiņas nomainīšanas uzstādīt vietā plafonu. 
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 AKSESUĀRI 
Cepeškrāsns plaukts un cepešpanna: nekad to tīrīšanai nelietot cietus abrazīvus priekšmetus 

un līdzekļus. Vienkārši izberzt tās ar auduma salvetes palīdzību, kas samērcēta siltā 

ziepjūdenī. Izskalot ar tīru ūdeni un izžāvēt. 

Paliktnis: pēc ēdiena pagatavošanas uz grila izvilkt no cepeškrāsns paliktni un izliet no tā 

taukus. Izmazgāt un noskalot paliktni karstā ūdenī, izmantojot sūkli un mazgāšanas pulveri. Ja 

pielipušās ēdiena atliekas neattīrās, tad nepieciešams iepriekš iemērcēt paliktni ziepjūdenī. 

Paliktni var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā. Nekad neatlikt nemazgātu palikti atpakaļ 

cepeškrāsnī. 

 

 CEPEŠKRĀSNS DURTIĽU STIKLS 
Ieteicams noslaucīt cepeškrāsns durtiņu stiklu ar sausas papīra salvetes palīdzību pēc katras 

cepeškrāsns lietošanas. 

Ja stikls ir ļoti netīrs, to var nomazgāt ar sūkļa un mazgāšanas līdzekļa palīdzību. 

 

 CEPEŠKRĀSNS DURTIĽAS 
Durtiņas var nomazgāt tieši uz cepeškrāsns. 

 

 

DARBĪBAS TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA UN NOVĒRŠANA 
 

ATCERIETIES! Cepeškrāsni un trauku mazgājamo mašīnu nedrīkst lietot vienlaicīgi. 

Ja trauku mazgājamā mašīna ir pārstājusi pareizi darboties, tad pirms izsaukt tehniskās 

apkalpošanas dienestu, pārbaudīt zemāk minēto: 

 

DARBĪBAS TRAUCĒJUMS CĒLONIS 
NOVĒRŠANAS 

PAĽĒMIENS 

1. Iekārta neieslēdzas Elektrotīkla kontaktligzdā nav 

ievietota kontaktdakša 

Iespraust elektrotīkla 

kontaktligzdā kontaktdakšu 

Nav nospiesta ieslēgšanas / 

izslēgšanas poga 

Nospiest pogu 

Elektrotīklā nav sprieguma Pārbaudīt sprieguma esamību 

elektrotīklā 

Atvērtas durtiņas Aizvērt durtiņas 

2. Iekārtā neuzpildās ūdens Skatīt 1. punkta cēloņus Pārbaudīt 

Aizvērts ūdens padeves krāns Atvērt ūdens padeves krānu 

Programmu selektors atrodas 

nepareizā stāvoklī 

Uzstādīt programmu selektoru 

pareizā stāvoklī 

Pārlocīta uzpildīšanas šļūtene Atrast vietu, kur pārlocīta 

šļūtene 

Aizsērējis uzpildīšanas šļūtenes 

filtrs 

Iztīrīt filtru šļūtenes galā 

3. Iekārta neiztukšo ūdeni Aizsērējis filtrs Iztīrīt filtru 

Pārlocīta iztukšošanas šļūtene Atrast un novērst iztukšošanas 

šļūtenes pārlocījumu 

Nepareizi pievienots 

iztukšošanas šļūtenes 

pagarinātājs 

Griezties pie kvalificēta 

tehniskā speciālista 

4. Iekārta pastāvīgi iztukšo 

ūdeni 

Pārāks zems iztukšošanas 

šļūtenes stāvoklis 

Pacelt šļūteni vismaz 40 cm virs 

grīdas līmeņa 
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DARBĪBAS TRAUCĒJUMS CĒLONIS 
NOVĒRŠANAS 

PAĽĒMIENS 

5. Nav dzirdama lāpstiņu 

griešanās 

Pārāk liels mazgāšanas līdzekļa 

daudzums 

Samazināt mazgāšanas līdzekļa 

daudzumu 

Lāpstiņu rotācijai traucē trauki Pārbaudīt 

Spēcīgi aizsērējuši plakanais 

filtrs un centrālais kauss 

Iztīrīt plakano filtru un centrālo 

kausu 

6. Iekārtās bez displeja: deg 

indikators "Eco" un "Nr. 1", 

skan skaņas signāls 

Aizvērts ūdens padeves krāns Izslēgt iekārtu – Atvērt krānu – 

Pāratiestatīt ciklu 

7. Ievietotie trauki tiek mazgāti 

tikai daļēji 

Skatīt 5. punkta cēloņus Pārbaudīt 

Slikti atmazgājas kastroļu 

dibens 

Kastroļus ar piedegušām vai 

izžuvušām ēdiena atliekām 

nepieciešams iepriekš izmērcēt 

ūdenī 

Slikti atmazgājas kastroļu malas Izmainīt kastroļu stāvokli grozā 

Aizsērējušas izsmidzinātāja 

lāpstiņu atveres 

Noņemt lāpstiņas, atskrūvējot 

apaļo uzgriezni pulksteņrādītāja 

kustības virzienā un izmazgāt 

tekošā ūdenī 

Nepareizi izvietoti trauki grozā Neizvietot traukus pārāk cieši 

vienu pie otra 

Iztukšošanas šļūtenes gals 

ievietots ūdenī 

Iztukšošanas šļūtenes gals 

nedrīkst būt ievietots ūdenī 

Ievietots nepareizs mazgāšanas 

līdzekļa daudzums; beidzies 

mazgāšanas līdzekļa derīguma 

termiņš vai tas ir smags 

Palielināt mazgāšanas līdzekļa 

daudzumu atbilstoši trauku 

netīrības pakāpei vai nomainīt 

to pret jaunu līdzekli 

Nav cieši aizvērts sāls 

konteinera vāks 

Cieši aizvērt sāls konteinera 

vāku 

Nepareizi izvēlēta mazgāšanas 

programma 

Uzstādīt piemērotāku 

mazgāšanas programmu 

8. Uz traukiem paliek balti traipi Pārāk ciets ūdens Pārbaudīt sāls un skalotāja 

esamību konteineros, noregulēt 

daudzumu. Ja problēma netiek 

novērsta, tad izsaukt tehniskās 

apkalpošanas dienestu 

9. Trokšņi mazgāšanas laikā Trauki aizķer viens otru Pareizi izvietot traukus grozā 

Izsmidzinātāja lāpstiņas aizķer 

traukus 

Pareizi izvietot traukus grozā 

10. Trauki nav pietiekami 

izžāvēti 

Nepietiekama gaisa plūsma Pēc programmas pabeigšanas 

atstāt durtiņas atvērtas, lai trauki 

izžūtu dabiskā veidā 

 

 

Šai iekārtai ir marķējums saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EC 

prasībām attiecībā uz elektriskās un elektroniskās iekārtas atkritumiem (WEEE). 

Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst potenciāli 

negatīvas sekas uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas var rasties nepareizas 

utilizācijas rezultātā. Simbols uz izstrādājuma norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst 

utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Izstrādājums ir jānodod savākšanas punktā 

elektrisko un elektronisko iekārtu otrreizējai pārstrādei. Utilizācijai ir jānotiek saskaņā 

ar vietējām ekoloģiskajām instrukcijām attiecībā uz atkritumu utilizāciju. Sīkāku 

informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, atjaunošanu un recirkulāciju var iegūt vietējā 

pilsētas birojā, sadzīves atkritumu izvešanas dienestā vai veikalā, kur izstrādājums tika 

nopirkts. 
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Ražotāja firma neuzņemas nekādu atbildību par drukas kļūdām, kas var būt instrukcijās, kā arī 

saglabā tiesības uzlabot šī izstrādājuma kvalitāti, saglabājot galvenos tehniskos raksturojumus 

un drošības raksturojumus. 

 


