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(5kg)



(Kokvilna +)

Cotton +

60 °C 4,5 kg

Allergy Care 
(Pretalerģijas

 kopšana)

Palīdz iznīcināt alergēnus, 
piemēram, putekļu ērcītes, 
ziedputekšņus un kaķa spalvas.

Kokvilna, apakšveļa, 
gultas veļa un mazu 
bērnu apģērbs

Baby Steam Care 
 (Bērnu apģērbu 
kopšana ar tvaiku)

Saudzīgi kopj apģērbu ar lēnām 
kustībām un nodrošina labāku 
rezultātu, izmantojot tvaiku.

Veļa maziem bērniem un 
zīdaiņiem



Wash+Dry(5kg)



Eko

 

Žāvēšanas programmma
Programma Apraksts Materiāla veids Maksimālais daudzums

Novērtēt

Novērtēt

Novērtēt

Novērtēt

0,5 kg

1,5 kg

2,5 kg

3,0 kg

4,0 kg

Skapis

Gludināt

Zema
temp.

 

 

 

Laiks 150 minūtes 

kokvilna, dvieļi
Žāvēšanas ilgumu var mainīt 
atbilstoši maksimālajam mazgājamo 
izstrādājumu daudzumam.

Lai saudzētu apģērbu, žāvē zemā 
temperatūrā.

Viegli kopjami tekstilizstrādājumi, Easy 
Care (Viegli kopjama veļa) piemēroti 
sintētiskie materiāli, Mix (Jaukti audumi 
programmā mazgājami apģērbi.

Lai atvieglotu gludināšanu, pārtrauc 
žāvēšanas procesu mitrā stāvoklī.

Kokvilnas vai lina izstrādājumi, piemēram, 
kokvilnas dvieļi, T krekli un lina izstrādājumi.

Tpašs cikls ūdens patēriņa 
samazināšanai žāvēšanas cikla laikā.

Kokvilnai. Izvēlieties šo ciklu, lai 

Kokvilnas vai lina izstrādājumi, 
piemēram, kokvilnas dvieļi, T krekli 
un lina izstrādājumi.

Laiks 120 minūtes

Laiks 90 minūtes

Laiks 60 minūtes

Laiks 30 minūtes

samazinātu cikla ilgumu un enerģijas 
patēriņu žāvēšanas cikla laikā.

+



(Kokvilna +)
Cotton +

Wash+Dry (5kg) 

Delay End Crease Care

Allergy Care 
 

Baby Steam Care 
 

(Pretalerģijas kopšana)

 (Bērnu apģērbu kopšana ar tvaiku)



(Kokvilna +)
Cotton +

Wash+Dry (5kg) 

Cotton +

Allergy Care 
 

Baby Steam Care 
 

(Pretalerģijas kopšana)

 (Bērnu apģērbu kopšana ar tvaiku)

44 %

246 44 %

48

45

0,40

0,52

9 kg 9 kg 9 kg



Delay End (Laika aizture)

Delay End

 

 

Add Item (Pievienot apģērbā)
Veļu var pievienot arī pēc mazgāšanas 
programmas sākuma.

1 Nospiest Add Item lai ieslēdzas LED 
indikātors.

2 Pievienojiet vai izņemiet veļu no tvertnes.

3 Aizveriet durvis un nospiediet  
Start / Pause taustiņu.

PIEZĪME
 • Drošības apsvērumu dēļ, durvis paliek 
bloķētas, ja ūdens līmenis vai temperatūra 
ir augsta. Šajā laikā nav iespējams pievienot veļu.
 • Ja ūdens temperatūra tvertnē ir augsta, 
jāgaida, līdz tā atdziest.

UZMANĪBU
 • Pievienojot veļu, pārliecinieties, lai tā tiek pilnībā 
ievietota tvertnē. Ja veļa iesprūst durvju gumijās, 
tā var tikt bojāta, izraisot ūdens noplūdes un 
nepareizu veļas mašīnas darbību. 

vai slapju grīdu.

 
• Durvju atvēršana ar spēku var izraisīt tās daļu  

bojājumu, iznīcināšanu vai drošības problēmas. 
 • Ja jūs atverat durvis kad ūdens ir tvertnē, tad 
tas var noplūst, izraisot apdeguma traumas 

Žūšanas laiku var izvēlēties, nospiežot 
pogu Dry. 

Žāvēšanas programma var ilgt līdz aptuveni 

 Šis žūšanas laiks ir dots kā ceļvedis, lai 
palīdzētu jums noteikt jūsu veļas mašīnas 

PIEZĪME
Žūšanas laiks atšķiras no faktiskā žūšanas laika 
automātiskās programmas laikā. To ietekmē 
auduma veids, izmērs jeb daudzums un slapjuma 
pakāpe.

Kad jūs izvēlaties tikai žāvēšanas ciklu, trumulis 
griežas automātiski energoefektivitātes dēļ.

Žāvēšanas cikla ceļvedis

žāvēšanas ciklu.

7 stundām. 



Delay End

Crease Care (Krunku kopšana)
Ja vēlaties novērst apģērba burzīšanos, 
izvēlieties saburzīta apģērba kopšanas 
programmu.

1 Nospiediet Power pogu.

2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.

3 Nospiediet Crease Care pogu

4 Nospiediet pogu Start/Pause.



(30-60-90-120-150)-Eko - Gludināt - Zema temp.
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EKSPLUATĀCIJAS DATI LV

Produkts fiche_Commission Direktīva 96/60 / EK

Piegādātāja preču zīme LG

Piegādātāja modeļa identifikators

Modeļa energoefektivitātes klase, kā noteikts IV pielikumā, kas izteikta 
kā “energoefektivitātes klase… skalā no A (efektīvākais) līdz G 
(neefektīvākais)”. Ja šo informāciju sniedz tabulas veidā, to var izteikt 
citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A (efektīvākais) līdz G 
(neefektīvākais).

B

Ja informāciju sniedz tabulas veidā un dažām tajā ietvertajām ierīcēm ir 
piešķirts “Kopienas ekomarķējums”, ievērojot Regulu (EEK) Nr. 880/92, 
šo informāciju var ietvert šeit. Šajā gadījumā rindas virsraksts ir 
“Kopienas ekomarķējums” un ierakstā ietver ekomarķējuma kopiju. Šie 
noteikumi neierobežo prasības, kas saistītas ar ES ekomarķējuma 
piešķiršanas shēmu.

Nē

Enerģijas patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai kWh 
pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma V piezīmē. 7,29 kWh / 

ciklā
Enerģijas patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai kWh 
mazgāšanas ciklā, kā noteikts I pielikuma VI piezīmē. 1,17 kWh / 

ciklā
Mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar IV pielikumu, kas izteikta kā 
“mazgāšanas efektivitātes klase... skalā no A (augstākā) līdz G 
(zemākā)”. To var izteikt citādi, skaidri nosakot, ka mērīts tiek no A 
(augstākā) līdz G (zemākā).

B

Ūdens ekstrakcijas efektivitāte saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto 
saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām standarta 60 °C kokvilnas 
ciklam, kas izteikta kā “ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas... % (kā 
proporcija no veļas sausā svara)”.

%

Maksimālais centrifūgas ātrums, kā noteikts I pielikuma VIII piezīmē. apgr./
min

Ierīces mazgāšanas jauda standarta 60 °C kokvilnas ciklam, kā noteikts 
I pielikuma IX piezīmē. kg

Ierīces žāvēšanas jauda standarta “sausas kokvilnas” žāvēšanas 
ciklam, kā noteikts I pielikuma X piezīmē. 5

Ūdens patēriņš mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai litros 
pilnīgas darbības ciklam, kā noteikts I pielikuma XI piezīmē. 140 litri / 

ciklā
Ūdens patēriņš tikai mazgāšanai un centrifugēšanai litros standarta 60 
°C kokvilnas mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklam, kas noteikts 
saskaņā ar 1. panta 2. punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes 
procedūrām.

57 litri / 
ciklā

Mazgāšanas un žāvēšanas laiks. Programmas laiks pilnīgas darbības 
ciklam (60 °C kokvilnas mazgāšana un “sausas kokvilnas” žāvēšana) 
aprēķinātai mazgāšanas jaudai, kas noteikts saskaņā ar 1. panta 2. 
punktā minēto saskaņoto standartu pārbaudes procedūrām.

678 min.

kg
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LV

Produkts fiche_Commission Direktīva 96/60 / EK

Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts 
šādos punktos: 5 (enerģija) un 12 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto 
gada patēriņu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto 
žāvējamo aparātu (200 cikli)”.

1458 kWh / 
gadā

28000 litri / 
gadā

Enerģijas un ūdens patēriņš, kas izteikts 200 reizēm; patēriņš izteikts 
šādos punktos: 6 (enerģija) un 13 (ūdens). To izsaka kā “aprēķināto 
gada patēriņu četru personu saimniecībai, kas neizmanto žāvējamo 
aparātu (200 cikli)”.

234 kWh / 
gadā

11400 litri / 
gadā
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