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Veļas žāvētāja CANDY EVOC 781BT lietošanas instrukcija
(īss tulkojums no angļu valodas)

DROŠĪBAS PASĀKUMI










Žāvētājā nedrīkst likt nemazgātu veļu (piemēram – tikai salijušu, aplietu ar
ūdeni)
Žāvētājā nedrīkst likt veļu, kura tīrīta ar dažādiem šķidriem traipu tīrītājiem (var
aizdegties)
Žāvētājā nedrīkst likt veļu, kurai ir gumijotas daļas (uzraksti, zīmējumi), pildīti ar
porolonu (spilveni, segas), ka arī gumijas izstrādājumus (peldcepures) – var
izkust – sabojāt veļu un nosmērēt žāvētāja trumuli
Vienmēr jāpārbauda veļās marķējumu – vai vispār drīkst to likt žāvētājā
Pirms likšanas žāvētājā veļu jāizgriež centrifūgā vai jāizgriež ar rokām. Nedrīkst
likt pārāk slapju veļu (pilošu)
Jāpārbauda vai kabatās nav palikuši viegli uzliesmojoši priekšmeti – šķiltavas,
sērkociņi. Žāvētāja tiešā tuvumā nedrīkst rīkoties ar viegli uzliesmojošiem
šķidrumiem
Stikla šķiedras audumus žāvēt aizliegts. Ja arī tie paši nekūst, tomēr mašīnā var
palikt auduma stikla daļas, kuras var nonākt citos veļas priekšmetos vēlāk un tos
sabojāt.
Drēbes, kuras novārtītas ar eļļu, acetonu, degvielu un citām viegli uzliesmojošām
vielām, vispirms jāmazgā augstā temperatūrā ar lielu mazgājamo līdzekļu
koncentrāciju, lai veļas žāvētājā nerastos viegli uzliesmojoši tvaiki
Veļas mīkstinātājus jālieto saskaņā ar to ražotāju norādēm

Pieslēgšana elektrībai



Nedrīkst lietot sadalītājus vai pagarinātājus
Kontakdakšai jābūt viegli aizsniedzamai

Žāvētāja nolīmeņošana


Pēc tam, kad žāvētājs novietots izvēlētajā vietā – to nolīmeņo (lai nešūpojas)
griežot atbalsta kājas

Ventilācija


Telpā, kurā uzstāda veļas žāvētāju, jānodrošina laba ventilācija – lai tajā nerastos
uzliesmojoša gāze un nebūtu atklāta uguns žāvētāja darbības laikā.



Karstā gaisa izplūdi no žāvētāja nedrīkst ievadīt cauruļvados, pa kuriem novada
degošās gāzes vai citas degvielas atgāzes (dūmus)
Regulāri jāpārbauda vai nav nobloķējušies žāvētāja karstā gaisa kanāli
Regulāri pēc katras žāvēšanas jāpārbauda pūku filtru, ja nepieciešams – jāiztīra
to
Nedrīkst nosprostot gaisa ieplūdes un izplūdes vietas. Starp žāvētāju un citiem
priekšmetiem jābūt spraugai ne mazākai par 12 mm
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Jānovērš iespēju, ka aiz žāvētāja aizkrīt kādi priekšmeti – tie var traucēt normālu
gaisa plūsmu
Žāvētāju nekad nedrīkst novietot aizkaru tuvumā
Žāvētāju nelietot telpā, kurā temperatūra var būt zemāka par + 2 C. Sasalstot
ūdenim var tik bojātas žāvētāja detaļas

KĀ SAGATAVOT VEĻU ŽĀVĒŠANAI
1.Pārbaudīt vai veļu drīkst žāvēt žāvētajā – skatīties attiecīgos simbolus uz iešuvēm veļā
2.Pārbaudīt vai kabatas ir tukšas un stiprinājumi (auklas, rāvējslēdzēji) ir aiztaisīti
3.Izgriezt apģērbu uz „kreiso pusi”
4.Cieši neiespiest apģērbu un pārbaudīt vai tas nav samezglojies, savēlies
Nežāvēt!!!


Smalkvilnu, zīdu, neilonu, smalkus izšuvumus, apģērbu ar metāliskiem
elementiem, apģērbus ar plastmasas (gumijas) elementiem, sporta apavus un
masīvus un blīvus priekšmetus (piemēram, guļammaisus)

IEVĒRO!!!



Lai taupītu elektrību, pirms žāvēšanas veļu izgriezt pēc iespējas sausāku
Jo sausāka būs veļa pirms žāvēšanas, jo mazāk patērēs elektrību un īsāks būs
žāvēšanas laiks




Lai taupītu elektrību, žāvētājā jāliek pēc iespējas vairāk veļas
Pūku filtru jāiztīra pirms katras žāvēšanas reizes



Neliec žāvētājā vairāk veļas, nekā paredzēts instrukcijā – kokvilna 8 kg,
sintētika – 4 kg
Neliec žāvētājā slapju (pilošu) veļu – veļa netiks izžāvēta un var sabojāt
žāvētāju



Kā sašķirto veļu pirms žāvēšanas
1.Pēc žāvēšanas simboliem uz iešuvēm apģērbā (pie apkakles vai sānu vīlēs)
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Ja nav nekādas norādes, jāuzskata, ka šo veļu nedrīkst likt žāvētājā
2.Pēc daudzuma un auduma biezuma
 Sadala porcijās tā, lai nepārsniedz maksimāli pieļaujamo veļas daudzumu
 Sadala „plānās” un „biezās” drēbes atsevišķi
3.Pēc auduma veida
 Kokvilna un lins (piemēram, dvieļi, jakas, svīteri, gultas veļa)
 Sintētika (blūzes, krekli, kā arī audums ar kokvilnas-sintētikas maisījumu)
Apģērbs
Blūze
Kleita
Džinsi
Krekls

Materiāls
Kokvilna
Cits
Kokvilna
Cits
Kokvilna
Cits

T-krekls
Apģērbs
Materiāls
2-vietīgas gultas Kokvilna
pārsegs
Cits
Liels galdauts
Mazs galdauts
Galda sedziņa
Liels vannas
dvielis
Dvielis
Divguļamais
pārvalks
Pārvalks

Svars (gr)
150
100
500
350
700
300
200
125

Ja žāvētājā kopā liek gan
kokvilnas, gan sintētisko veļu,
tad iespējams, ka vienādu laiku
žāvējot sintētiskā veļa būs
mitrāka nekā kokvilnas veļa.

Svars (gr)
1500
1000
700
250
100
700
350
500
350

4.Pēc žāvēšanas intensitātes un līmeņa
 Sausā gludināšana
 Drēbes skapim
 Drēbes uz pakaramo
 Delikātā žāvēšana – žāvēšana notiek zemā temperatūrā
Aptuvenā žāvēšanas laiku tabula (stundas) atkarībā no auduma veida un žāvētāja
trumulī ieliktā veļas daudzuma
Audums
Kokvilna
Sintētika
Akrils

Temperatūra
Augsta
Zema
zema

Pilnībā piekrauta
2:20 – 3:05
-----

Vidēji piekrauta
1:10 – 1:20
1:10 – 1:20
:50 – 1:05

Nedaudz piekrauta
0:50 – 1:05
0:40 – 1:05
0:30 - 0:40
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VEĻAS ŽĀVĒTĀJA VADĪBAS PANELIS














Programmu izvēles poga – izvēlas nepieciešamo žāvēšanas programmu
Žāvēšanas laika iestatīšana – var mainīt žāvēšanas laiku šādām izvēlētajām
programmām: Mix & Dry, Shirts un Time
Starta atlikšana – var iestatīt žāvēšanas sākuma laika atlikšanu no 1 līdz 24
stundām. Nospiežot pogu, žāvēšanas sākums tiek atlikts par 1 stundu. Attiecīgi
nospiežot pogu atkārtoti – var palielināt atlikšanas laiku līdz 24 stundām. Pēc
tam nospiež pogu START-PAUZE un žāvēšana sāksies pēc izvēlētā laika
Akrils / Sintētika – izvēlas tad, ja žāvē šo audumu izstrādājumus. Automātiski
ieslēdzas zemākas temperatūras režīms un panelī iedegas indikators „spalva”
Pret burzīšanās – nospiežot šo pogu ieslēdzas pēc žāvēšanas pretburzīšanās
režīms. Tad, ja pēc žāvēšanas cikla beigām neizņem veļu, trumulis turpina
griezties, lai veļa miera stāvoklī nesaburzītos no sava svara
Starta – Pauzes poga – nospiež lai ieslēgtu vai uz laiku apturētu (pauzētu)
izvēlēto žāvēšanas programmu
Atmiņas ierakstīšana – vienlaicīgi nospiežot Pretburzīšanās un
Akrila/Sintētikas pogas uz trim sekundēm divu minūšu laikā pēc žāvēšanas
uzsākšanas izvēlētā programma tiek ierakstīta atmiņā
Pūku filtra indikators – iedegas tad, ja jātīra pūku filtrs
Ūdens tvertnes indikators – iedegas, ja no kondenstāta tvertnes jāizlej ūdens
Ieslēgtās programmas – iedegas izvēlēto automātisko programmu indikators
Atdzesēšana – ventilatora simbols iedegas tad, kad sākusies atdzesēšanas fāze

ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMU IZVĒLE
Žāvēšanas programmas izvēlas ar Programmu izvēles pogu.
Piezīme.
 Žāvētājs aprīkots ar dažādiem sensoriem, kuri palīdz automātiski izvēlēties
piemērotāko žāvēšanas režīmu atkarībā no veļas svara un mitruma pakāpes.
Tomēr var gadīties, ka veļa ir diezgan sausa vai arī tās nav daudz – tad sensori
nevarēs noteikt piemērotāko režīmu un žāvētājs darbosies tikai apmēram 10
minūtes.
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Tādā gadījumā žāvēšanas temperatūru un ilgumu jāizvēlas izmantojot attiecīgās vadības
pogas.
 Gadījumā, ja veļas žāvētājā ir pārāk daudz (pārblīvēta) vai arī tā ir pārāk slapja,
tad veļa netiks pilnībā izžāvēta un žāvēšanas process apstāsies apmēram pēc
trijām stundām.
Tādā gadījumā arī jāizvēlas žāvēšanas režīms izmantojot vadības pogas, uzstatot laiku
no 30 līdz 75 minūtēm.
Programma
Īpaši stipra
žāvēšana (saulītes
simbols)
Ievietošanai plauktā
(skapja simbols)
Glabāšana uz
pakaramā
Gludināšanai
RELAX (krekla
simbols)

Wool Finish (vilnas
simbols)
Mix & Dry
Shirts
Rapid 40’

Time
MEMO

Darbības apraksts
Piemērots blīviem audumiem, kuriem vajadzīga ilga un karsta
žāvēšana. Piemēram, bieziem dvieļiem, frotē halātiem un tml.
Žāvēšana līdz tādam līmenim, kad veļu var likt plauktā
Žāvēšana līdz tādam līmenim, kad veļu var glabāt uz drēbju
pakaramajiem
Žāvēšana līdz tādam līmenim, kas piemērots tūlītējai veļas gludināšanai
Programma paredzēta apģērba atsvaidzināšanai pirms gludināšanas
pēc ilgstošas atrašanās plauktā vai arī tad, ja tā žāvēta citur un
„iespiedušās” krokas.
Šajā programmā apģērbu 9 minūtes caurpūš ar siltu gaisu un pēc tam 3
minūtes atdzesē
Speciāla programma, kas padara mīkstus vilnas izstrādājumus pēc
žāvēšanas „gaisā” vai ilgas stāvēšanas plauktā. Šajā programmā apģērbu
9 minūtes caurpūš ar siltu gaisu un pēc tam 3 minūtes atdzesē
Speciāla programma veļai līdz 4 kg. Žāvēšanas ilgums – 1:57 stundas.
Veļas daudzumu, kas nepārsniedz 3 kg – žāvē 1:39 stundas. Šajā
programmā vienlaikus var žāvēt kokvilnu un sintētiku.
Speciāla programma kreklu žāvēšanai – max 3 kg (1:18 stundas).
Sintētiskiem krekliem jāspiež poga Akrils-sintētika. Max daudzums 2
kg, ilgums – 1 stunda
Šī ātrā žāvēšanas programma visiem auduma tipiem. Maksimālais veļas
daudzums – 2 kg. Žāvēšanas laiks – līdz 40 minūtēm. Apģērbs gatavs
lietošanai. Žāvētājs automātiski uztur vienmērīgu nepieciešamo
temperatūru.
Var izvēlēties žāvēšanas laiku no 30 – 180 minūtēm (3 stundām).
Izvēloties 20 minūtes – notiek tikai auksta gaisa caurpūte (apģērba
vēdināšana)
Izmantojot šo pogu var izvēlēties kādu no iepriekš saglabātām
žāvēšanas programmām. Nav nepieciešams atkārtoti grozīt programmu
pogu un uzstatīt citus iestatījumus.
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VEĻAS ŽĀVĒŠANAS CIKLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ievieto veļu žāvētāja tvertnē tā, lai veļa netraucē aizvērt durvis un nav iespiesta
Vienmērīgi aizver durvis līdz tās ar „klikšķi” nofiksējas
Izvēlas nepieciešamo žāvēšanas programmu
Ja žāvē sintētiskos vai akrila audumus, nospiež pogu Akrils/sintētika (spalvas
simbols), tā samazinot žāvēšanas temperatūru. Temperatūru var mainīt vēl pāris
minūtes pēc žāvēšanas sākšanas
Lai uzsāktu žāvēšanu, nospiež Starta-pauzes pogu
Ja žāvēšanas laikā atver durvis, lai pārbaudītu veļas stāvokli, žāvēšanas tiek
apturēta. Lai turpinātu žāvēšanu, aizver durvis un atkārtoti nospiež Starta-pauzes
pogu
Pirms žāvēšanas cikla beigām veļa tiek atdzesēta pūšot tai cauri vēsu gaisu
Pēc tam, kad žāvēšana ir pabeigta, displejā iedegas uzraksts END, bet trumulis
periodiski turpina griezties, lai novērstu veļas saburzīšanos. Žāvētājs apstājas pēc
tam, kad programmas pārslēdzēju pārslēdz uz OFF vai arī atver tvertnes durvis.

Lai mainītu žāvēšanas programmu žāvēšanas laikā, uz 3 sekundēm nospiež Startapauzes pogu. Displejā sāk mirgot laika simboli 0:00, kas liecina, ka programma ir
atcelta un var iestatīt citu programmu.
Noteikti jāizdara katra žāvēšanas cikla beigās!!!
1. Jāizņem un jāiztīra veļas žāvētāja pūku filtrs
2. Jāizlej ūdens no veļas žāvētāja kondensāta tvertnes – žāvētāja augšējā
kreisajā stūrī
No angļu valodas latviskoja piksens.com

