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Teie uus pesumasin

Olete otsustanud kõrgekvaliteetse Boschi pesumasina kasuks. 

Leidke endale mõned minutid ning tutvuge oma pesumasina eelistega.

Siemensi kaubamärgi kõrgetele kvaliteedinõuetele vastamiseks kon-
trollitakse igat meie tehasest väljuvat seadet hoolikalt, et kindlustada 
selle nõuetekohane toimimine ja täielik korrasolek.

Rohkem teavet meie toodete, tarvikute, varuosade ja teenuste kohta 
leiate veebilehelt www.bosch-home.ee või saate meie klienditeenin-
dustest.

See kasutusjuhend ja paigaldusjuhised kehtivad erinevate mudelite 
kohta. Vajadusel on antud viited mudelitevahelisele erinevusele.

Enne pesumasina kasutuselevõttu lugege seda kasutus- ja paigaldusju-
hendit.

Sümbolite seletus
 Hoiatus!

See sümbol ja märksõna tähistavad võimalikku ohtlikku olukorda, mis 
võib põhjustada surma või raske vigastuse.

 Ettevaatust!

See sümbol ja märksõna tähistavad võimalikku ohtlikku olukorda, mis 
võib põhjustada väiksemaid vigastusi või varalist ja keskkonnakahju. 

Juhised seadme parimaks võimalikuks kasutamiseks ja muu kasulik 
teave.

1. 2. 3. / a) b) c) 
Tegevuste etapid on tähistatud numbrite või tähtedega.

 ■ / -
Loetelud on esitatud väikses kastikeses või kriipsudega.
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Kasutusotstarve

 ■ Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

 ■ Pesumasin sobib masinpestavate esemete ja käsitsipestavate villas-
te esemete pesemiseks.

 ■ Pesumasin on mõeldud kasutamiseks külma kraaniveega ning kaup-
lustes müüdavate pesuvahendite ja hooldustoodetega, mis sobivad 
pesumasinates kasutamiseks. 

 ■ Pesuvahendite, lisavahendite ja puhastusvahendite doseerimisel 
tuleb alati järgida tootja juhiseid.

 ■ Lapsed (vähemalt 8aastased) ning isikud, kelle füüsilised või vaim-
sed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja oskused, 
tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku 
järelevalvel või juhendamisel.

 ■ Hoidke lemmikloomad pesumasinast eemal!

Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja paigaldusjuhiseid ning 
muud pesumasinaga kaasasolevat teavet ja järgige seda.

Hoidke need dokumendid alles.
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Ohutusjuhised

 Hoiatus!
Surmava elektrilöögi oht!
Voolu all olevate osade puudutamine on eluohtlik.

 – Toitejuhtme tõmbamisel pistikupesast hoidke kinni pistikust, mitte juhtmest.
 – Pistikut tohib puudutada ainult kuivade kätega.

 Hoiatus!
Oht lastele!

 – Ärge jätke pesumasina läheduses olevaid lapsi järelevalveta.
 – Ärge lubage lastel pesumasinaga mängida.
 – Lapsed võivad end pesumasinasse lukustada ja oma elu ohtu seada.
 – Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed:

 – Tõmmake seadme pistik vooluvõrgust!
 – Lõigake toitejuhe seadme küljest ja kõrvaldage see koos pistikuga 
kasutusest.
 – Lõhkuge pesumasina ukse lukk.

 – Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalvel.
 – Pakkematerjalidega mängides võivad lapsed need suhu panna või üle 
pea tõmmata ja lämbuda. 
Hoidke pakend, kile ja pakkematerjalid lastele kättesaamatult.

 – Kõrgetel temperatuuridel pestes muutub pesumasina ukseklaas kuumaks. 
Jälgige, et lapsed kuuma pesumasina ust ei puudutaks.
 – Pesuvahendid ja hooldustooted võivad alla neelamisel põhjustada mür-
gistuse või silma ja nahaga kokkupuutel ärrituse. 
Hoidke pesuvahendid ja hooldustooted lastele kättesaamatult.

 Hoiatus!
Plahvatuseoht!
Pesuesemed, mida on enne pesu töödeldud lahustit sisaldavate pesu-
vahenditega, näiteks plekieemaldaja või petrooleumiga, võivad pärast 
pesumasinasse panekut tekitada plahvatuse.
Loputage selliseid pesuesemeid enne pesumasinasse panekut hoolikalt 
käsitsi.
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 Ettevaatust!
Põletuseoht!
Kõrgetel temperatuuridel pestes võite saada põletada, kui puutute kokku 
kuuma pesuveega (näiteks kuuma pesuvee pesumasinast väljalaskmisel 
või pesumasina tühjendamisel hädaolukorras). Laske pesuveel jahtuda.

 Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!

 – Seadme katteplaat võib katki minna! 
Pesumasina peale ei tohi ronida.

 – Avatud pesumasina uks võib katki minna või pesumasin võib ümber 
minna! 
Pesumasina avatud ukse vastu ei tohi nõjatuda. 

 Ettevaatust!
Pöörleva trumli puudutamine ja sellest kinni võtmine on ohtlik!
Pöörlevat trumlit puudutades võite oma käsi vigastada. Ärge võtke pöörle-
vast trumlist kinni. Oodake, kuni trummel on seiskunud.

 Ettevaatust!
Vedelate pesuvahendite ja hooldustoodetega kokkupuutumise oht!
Kui töötava pesumasina pesuvahendi sahtel on avatud, võib pesuvahend 
või hooldustoode sellest välja pritsida.
Pesuvahendi sahtli avamisel tuleb olla ettevaatlik. Pesuvahendi sattumisel 
silma või nahale loputada kohe rohke veega.
Alla neelamise korral pöörduda arsti poole. 
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Keskkonnakaitse

Pakend / kasutuskõlbmatuks muutunud seade
Kõrvaldage pakend kasutusest keskkonnale ohutult. See seade vastab 
EÜ Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) direktiivi 
EC/2012/19 nõuetele.
Direktiivis on kirjeldatud EÜ liikmesriikides kehtestatud nõuded töö-
kõlbmatute seadmete tagastamiseks ja taaskasutuseks. 

Näpunäited ja nõuanded
 ■ Peske tavapäraselt määrdunud pesu ilma eelpesuta.

 ■ Täitke pesumasin valitud programmi jaoks mõeldud suurima luba-
tud koguse pesuesemetega.

 ■ Energiasäästurežiim: kuvapaneeli valgustus kustub mõne minuti 
pärast, käivitamise ja pausi nupp  (Start/Pause) vilgub. Valgustu-
se aktiveerimiseks vajutage ükskõik millisele nupule.

 ■ Kui pesuesemed kuivatatakse trummelkuivatis, valige tsentrifuugi-
miskiirus vastavalt kuivati tootja juhistele. 
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Seadmega tutvumine

Pesuvahendi sahtel Tööelemendid / 
kuvaelemendid

Uks

Teenindustööde 
klapp

Avage pesumasina uks          ija sulgemine                     Teenindustööde klapp
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Pesuvahendi sahtel

I sahtel Eelpesuvahend
Sahtel Pehmendaja, tärgeldusvahend. Ärge ületage suurimat 

lubatud kogust
II sahtel Põhipesuvahend, veepehmendaja, valgendaja, plekiee-

maldaja
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Tööelemendid / kuvaelemendid

Valitud programmi seaded (*maksimumväärtused sõltuvad programmist)
 

 (p/min)
Spin speed Tsentrifuugimiskiirus (* sõltuvalt mudelist) 

või ---- — (Rinse stop = without final spin 
cycle ehk loputuse katkestamine =  ilma 
lõpptsentrifuugimiseta, pesu jääb viimasesse 
loputusvette). 

-

(h)
Ready in Programmi lõpp ... tunni pärast

5.0* kg Load Maksimumkogus (* sõltuvalt programmist)
 End Pesu, loputus, tsentrifuugimine, programmi 

kestus või lõpp
Avage pesumasina uks, lisage pesuesemed 
→ Lk 18
Lapselukk → Lk 18

① Ekraanipaneel seadete ja teabe kuvamiseks.
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⑥ Pesuprogrammi käivitamine. Vajutage 
nuppu  (Start/Reload), et programm 
käivitada, katkestada (pesuesemete 
lisamine) või tühistada.

⑦ Programmi valikunupp. Seda nuppu 
on võimalik pöörata mõlemas suunas. 
Pesumasina väljalülitamiseks seadke 
programmi valikunupp asendisse Off.

Muutke valitud programmi seadeid:

② ③ Valige nupud  p/min (tsentrifuu-
gimine) jaReady in aeg ja muutke.

④ ⑤ Valige nupud  SpeedPerfect ja  
Water Plus.
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Põhipunktid lühidalt

Sorteerige pesu. Pange pesu  
masinasse.

Ühendage seadme pistik 
seinapistikupessa. Keera-
ke veekraan lahti

Avage pesumasina uks

Sulgege pesumasina 
uks.

Vajadusel muutke valitud programmi seadistusi 
ning valige programmi seadistused / valikud.

Vajutage käivitamise 
ja pausi nuppu  
(Start/Pause).

Programmi lõpp Masina sisse lülitamiseks 
vajutage nuppu Off.

Tõmmake seadme 
pistik seinapistikupe-
sast (ilma Aqua-Stopi-
ta mudelitel).
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Enne igat pesukorda

 – Paigaldage ja ühendage pesumasin õigesti. Vt → lk 38
 – Enne esimest pesukorda peske üks tsükkel ilma pesuesemeteta. → 

lk 47

1. Pesu ettevalmistamine
Sorteerige pesuesemed vastavalt:

 ■ Kanga liigile

 ■ Värvile

 ■ Määrdumusastmele

 ■ Jälgige tootja juhiseid pesuesemete etikettidel

 ■ Etikettidel olev teave

Puuvill 95°C, 90°C

Värviline pesu 60°C, 40°C, 30°C

Kergesti hooldatavad esemed 60°C, 40°C, 30°C

Õrnad esemed 40°C, 30°C

Ja masinpestavad siidist ja villast esemed, külm vesi 40°C, 30°C

Neskalbti skalbimo mašinoje.

Pesuesemete ja pesumasina turvaline kasutamine:
 – Pesuvahendite, lisavahendite ja puhastusvahendite doseerimisel 

tuleb alati järgida tootja juhiseid.
 – Hoidke pesuesemete pesueelse töötlemise vahendid (nt plekiee-

maldaja, pihustatavad eelpesuvahendid) pesumasina pindadest 
eemal. Eemaldage selliste vahendite jäägid ja muud pritsmed pesu-
masinalt kohe niiske lapiga. 

 – Tühjendage taskud.
 – Eemaldage metallesemed (kirjaklambrid jm).
 – Õrnu esemeid (kardinad, traadiga rinnahoidjad) tuleb pesta pesuko-

tis.
 – Sulgege tõmblukud ja nööpige katted kinni.
 – Tühjendage taskud liivast.
 – Eemaldage kardina kinnitused või peske kardinaid pesukotis.
 – Uusi rõivaesemeid tuleb pesta eraldi.

Ärge peske pesumasinas pesu.
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2. Seadme ettevalmistamine
Ühendage seadme pistik seinapistikupessa.

Keerake veekraan lahti.

3. Programmi valimine ja pesuesemete trumlisse panek
1. Avage pesumasina uks.

2. Kontrollige, kas trummel on täielikult tühi. Vajadusel tühjendage 
see. 

3. Seadke programmi valikunupp soovitud programmile.  
Ekraanipaneelil kuvatakse maksimaalne pesukogus.

4. Pange pesu masinasse. 

Pange eelnevalt sorteeritud pesuesemed masinasse, Pange ühe 
pesukorraga masinasse nii suuri kui ka väikseid esemeid. Erineva 
suurusega esemete pesemine võimaldab pesul tsentrifuugimise ajal 
paremini jaotuda. Üksikud pesuesemed võivad trumli tsentrifuugi-
misel tasakaalust välja viia

4. Pesuvahendi ja hooldustoote lisamine

 ■ Õigesti valitud pesuaine 
Pesueseme etiketil on toodud oluline teave õige pesuaine, pesu-
temperatuuri ja pesu käitlemise kohta. → Vt ka www.sartex.ch 
Veebilehelt www.cleanright.eu leiate lisateavet pesuainete, hool-
dustoodete ja puhastusvahendite kasutamise kohta kodumajapida-
mises.
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 – Tavapärane pesuaine koos optiliste kirgastajatega 
Sobib linasest või puuvillasest materjalist, vastupidavate, kee-
tmist taluvate esemete pesemiseks. Programm: Cottons/cold - 
kuni 90 °C 

 – Pesuaine värviliste esemete pesemiseks, ilma valgendaja ja 
optiliste kirgastajateta 
Sobib linasest või puuvillasest materjalist värviliste esemete pese-
miseks. Programm: Cottons/cold - kuni 60 °C 

 – Pesuaine värviliste/õrnast materjalist esemete pesemiseks, 
ilma optiliste kirgastajateta 
Sobib kergestihooldatavast kiudmaterjalist ja sünteetilisest kiu-
dmaterjalist värviliste esemete pesemiseks. 
Programm: Easy-Care/ cold - kuni 60 °C

 – Pesuaine õrnade esemete pesemiseks 
Sobib õrnast materjalist (nt siid, viskoos) esemete pesemiseks 
Programm: Delicate/Silk/ cold - kuni 40 °C

 – Pesuaine villaste esemete pesemiseks 
Sobib kasutamiseks programmiga Wool/ cold - kuni 40 °C
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Säästmine Määrdumisaste / märkus
Vähendatud temperatuur ja pe-
suaine kogus vastavalt soovitatud 
annusele

Kerge
Nähtavat mustust ega plekke ei ole. Näiteks:

 – Kerged suverõivad / spordirõivad (kantud mõni 
tund) 

 – T-särgid, särgid, pluusid (kantud üks päev) 
 – Külaliste voodipesu ja käterätikud (kasutatud 

üks päev)
Tavapärane
Tavapärane nähtav mustus või mõned kerged
plekid, näiteks:

 – T-särgid, särgid, pluusid (higised, kantud mõned 
korrad) 

 – Käterätid, voodipesu (kasutatud üks nädal)

Temperatuur vastavalt etiketil mär-
gitule ja pesuaine kogus vastavalt 
soovitatud kogusele väga määrdu-
nud pesu korral

Määrdunud
Selgelt nähtav mustus ja/või plekid, näiteks riidest 
salvrätid, imikurõivad, töörõivad

Pesuvahendi ja hooldustoote lisamine

1. Tõmmake pesuvahendi sahtel välja.

2. Pesuvahendi doseerimine sahtlisse:
 – Määrdumusaste;
 – Veekaredus (küsige kohalikust veevarustusettevõttest);
 – Tootja juhised;

 – Pesuvahendite, lisavahendite ja puhastusvahendite doseerimisel 
tuleb alati järgida tootja juhiseid.

 – Lahustage viskoosne pehmendaja ja loputusvahend vees. 
Nii ei teki ummistusi!

 – Valage vedel pesuaine selleks mõeldud jaoturisse ja pange see 
trumlisse.
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5. Individuaalsed seaded
Ärge jätke esemeid pesumasina ukse ja tihendi vahele. Sulgege pesu-
masina uks.
Võite kasutada kuvatud eelseadeid või reguleerida valitud programmi 
optimaalselt vastavalt pesuesemetele, muutes eelseaded või valides 
täiendavad valikud.

Pesumasina väljalülitamisel valitud seaded säilivad ja neid on võimalik 
sõltuvalt programmi edenemisest valida, tühistada või muuta.
Eelseadete muutmine

 ■ Temp °C (temperatuur): 
Kuvatavat pesutemperatuuri on võimalik muuta enne programmi 
käivitamist ja selle ajal. Maksimumtemperatuur, mida võimalik vali-
da on, sõltub käivitatud programmist.

 ■  rpm 0 (tsentrifuugimine): 
Muutke näidatud tsentrifuugimiskiirust või valige - - - - (rinse stop = 
without final spin cycle ehk loputuse katkestamine =  ilma lõppt-
sentrifuugimiseta, pesu jääb viimasesse loputusvette). Maksimaalne 
tsentrifuugimiskiirus sõltub pesumasina mudelist ja käivitatud 
programmist. 

 ■ Ready in: 
Programmi lõpuaja edasilükkamine.

Programmi valimisel kuvatakse valitud programmi kestus. Program-
mi kestust reguleeritakse programmi töö ajal automaatselt, kui seda 
on vaja muuta, näiteks kui programmi seadetes / valikutes on tehtud 
muudatusi.

Enne programmi käivitamist on võimalik seada programmi lõpuaeg 
tundides kuni 24 tunniks.
Pärast programmi käivitamist kuvatakse eelnevalt seatud lõpuaeg, 
näiteks :  tundi, ning selle maha loendamine algab, kui pesupro-
gramm käivitub. Kuvatakse programmi kestus, näiteks : .
Pärast programmi käivitamist on eelnevalt seatud lõpuaega võima-
lik muuta järgmiselt:

1. Vajutage nuppu  Start/Reload.

2. Vajutage nuppu Ready in ja muutke lõpuaega.

3. Vajutage nuppu  Start/Reload.
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6. Programmi käivitamine
Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Reload). Märgutuli 
süttib.

Valikud

 ■  SpeedPerfect : 
Energia säästmiseks. Pesutulemus on võrreldav tavaprogrammi 
omaga.

 ■  Water Plus: 
Rohkem vett ja lisaloputus, pikem pesuaeg. Väga pehme veega 
piirkondades või tsentrifuugimistulemuse viimistlemiseks.

7. Programmi käivitamine
 ■ Lapselukk 

Pesumasin on võimalik lukustada, takistades seatud funktsioonide 
juhuslikku käivitamist.  Selleks tuleb pärast programmi käivitamist 
aktiveerida lapselukk.

Aktiveerimine ja deaktiveerimine: vajutage ligikaudu 5 sekundi jooksul 
nuppu   Start/Reload. Ekraanil kuvatakse sümbol .
Lapselukk võib aktiveerituks jääda kuni järgmise programmi käivitami-
seni, ka pärast pesumasina väljalülitamist. Seejärel on võimalik laps-
elukk enne programmi käivitamist deaktiveerida ja vajadusel pärast 
programmi käivitamist uuesti aktiveerida. 

 ■ Pesuesemete juurdepanek 
Programmi töö ajal saab vajadusel pesuesemeid lisada või välja 
võtta. 
Vajutage nuppu   Start/Reload. Pesumasin kontrollib, kas seda on 
võimalik teha. 

 +  vilgub → Pesuesemete lisamine ei ole võimalik. Oodake 
kuni  +  püsivalt põlema jääb (ligikaudu 1 minut).

Ohutuse tagamiseks ei ole pesumasina ust võimalik avada ega pesue-
semeid lisada juhul, kui veetase või temperatuur on kõrge, ega tsent-
rifuugimise ajal.  → Pesuesemete lisamine ei ole võimalik.
Programmi jätkamiseks vajutage nuppu  Start/Reload .  +  
põleb püsivalt → Pesuesemeid on võimalik juurde panna.

 – Ärge avage pesumasina ust enne, kui mõlemad sümbolid  +  
põlevad püsivalt.

 – Ärge jätke pesumasina ust pikaks ajaks avatuks – vesi võib sellest 
välja voolata.
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 ■ Programmi muutmine 
Kui käivitate kogemata vale programmi.

1. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause). 

2. Valige teine programm.

3. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause). Uus pro-
gramm algab algusest.

 ■ Programmi lõpetamine

 ■ Programmi tühistamine 
Kõrgetel temperatuuridel programmid:

1. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu   (Start/Pause). 

2. Pesu jahutamine: valige   Rinse 

3. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause).

Madalatel temperatuuridel programmid:

1. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause). 
2. Valige   Spin/Drain (kui pesumasin on vaja ainult veest tühjen-

dada: seadke rpm (tsentrifuugimiskiirus) seadele —).
3. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu   (Start/Pause).

 ■ Programmi lõpp loputuse hoidmisega

1. Valige   Spin/Drain (kui pesumasin on vaja ainult veest 
tühjendada: seadke rpm (tsentrifuugimiskiirus) seadele —).

2. Vajutage nuppu  Start/Reload.

8. Programmi lõpp

Ekraanipaneelil kuvatakse End (lõpp).

1. Avage pesumasina uks ja võtke pesuesemed välja.

 – Ärge jätke pesuesemeid trumlisse. Trumlisse jäetud pesuesemed 
võivad järgmisel pesukorral kokku tõmbuda või teistele esemetele 
värvi anda.
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 – Eemaldage trumlist ja tihendilt kõik võõrkehad - roostetamisoht.
 – Jätke pesumasina uks ja pesuaine sahtel avatuks, et jääkvesi auru-

studa saaks. 

Enne pesumasina välja lülitamist:
 – Võtke alati pesuesemed välja.
 – Oodake alati kuni programmi lõpuni, sest pesumasin võib veel 

lukustatud olla. Juhul kui pesumasina kogemata välja lülitatakse, 
lülitage pesumasin sisse ja oodake, kuni selle lahtilukustamise seade 
aktiveerub.

2. Seadke programmi valikunupp asendisse Off. Pesumasin on välja 
lülitatud.

3. Keerake veekraan kinni. 
Ei kehti Aqua-Stop süsteemiga mudelitele. → Lk 36
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Programmide ülevaade

Programmide eelseadistused on esile 
toodud paksemas kirjas.

Programm / pesuesemete liik Valikud / teave

Programmi nimi
Programmi lühiselgitus ning milliste kangaste 
pesemiseks see sobib.

suurim lubatud pesukogus
*väiksem pesukogus funktsioonile 
Speed-Perfect

valitav temperatuur °C

valitavad tsentrifuugimiskiirused p/min, 
suurim lubatud tsentrifuugimiskiirus 
sõltub mudelist.

võimalikud programmivalikud

Cottons  (Puuvill)
Puuvillasest või linasest materjalist, vastupi-
davad, kuumust taluvad esemed;

 + Prewash
Väga määrdunud pesuesemetele. Pange 
pesuaine I ja II lahtrisse.

kuni 5 kg/ 3 kg*

20 - 40 - 60 - 90 °C

--- ... 1200 p/min

, 

Easy-Care  (Kergestihooldatavad esemed)
Sünteetilisest või segamaterjalist esemed

kuni 2.5 kg

40 - 60°C

--- ... 1200 p/min

,  

Dark Wash 
Puuvillasest materjalist tumedavärvilised 
esemed ja tumedad kergestihooldatavad 
esemed

kuni 2 kg

30 °C

- - - ... 800 ...1200 p/min

,  

Sportswear 
Mikrokiust kangast spordi- ja vabaajarõivad

 Mitte kasutada kangapehmendajat. 
 Enne pesu puhastage pesuaine sahtel 

(kõik lahtrid) hoolikalt kangapehmendaja 
jääkidest.

kuni 2 kg

40 °C

- - -... 800 p/min

,  
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...veel programme

Programmide eelseadistused on esile 
toodud paksemas kirjas.

Programm / pesuesemete liik Valikud / teave

SuperQuick 30’/15’
Väga lühike, umbes 30 minutit kestev 
programm, sobib väikeses koguses ker-
gelt määrdunud esemete pesemiseks.

 lühem programmi kestus (ligikaudu 
15 min) funktsiooni  SpeedPerfect 
kasutamisel.

kuni 3 kg / 1 kg*

külm – 30 - 40 °C

--- ...600 ... 1200 p/min

,

Delicates/Silk  (Õrnad esemed / siid)
Õrnast pestavast materjalist (nt siid, samet, 
sünteetilised kiud või segamaterjal) esemed 
(nt siidpluusid, siidsallid)

.Kasutage õrnade esemete ja siidi pesemi-
seks mõeldud pesuvahendit

kuni 2 kg

külm – 30 - 40 °C

--- ...600 ... 800 p/min

, , 

 Wool  (Vill)
Villasest või villa sisaldavast materjalist käsitsi- 
või masinpestavad esemed 
Eriti õrn pesuprogramm pesuesemete kok-
kutõmbumise vältimiseks. Pikemad pausid 
(pesuesemed ligunevad pesuvees)

 Vill on loomset päritolu nt: angoora-, 
alpaka-, laama-, kitsevill

 Kasutage villa pesemiseks mõeldud pesu-
vahendit

kuni 2 kg

30 °C

- - -... 800 p/min

-

Spin/
Täiendav tsentrifuugimine valitud kiirusel

Drain 
Loputusveest tühjendamine - - - (Rin-
se Hold = without final spin cycle ehk 
loputuse hoidmine ilma lõpptsentrifuu-
gimiseta).

-

-

---  ... 1200 p/min

-

Tärgeldamine
Mitte kasutada kangapehmendajat.

Vedelat tärgeldusvahendit võib kasutada kõikide pesuprogrammidega. 
Valage tärgeldusvahend sahtlisse , järgides tootja juhiseid (vajadusel 
puhastage sahtel enne).  
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Värvimine / pleegitamine
Värvige ainult kodumajapidamiseks vajalikke koguseid. Sool võib roos-
tevaba terast kahjustada! Jälgige värvi tootja juhiseid! Pesumasinat ei 
tohi kasutada pesu pleegitamiseks!

Leotamine
Valage II sahtlisse leotus- või pesuvahendit, järgides tootja juhiseid. 
Seadke programmi valikunupp valiku   Cottons 40°C peale ning 
vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Reload). Umbes 10 
minuti pärast vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Reload) 
uuesti. Pärast leotusaja lõppemist vajutage programmi jätkamiseks või 
muutmiseks käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Reload).

Pange masinasse sama värvi pesuesemed. Täiendavat pesuvahendit ei 
ole vaja lisada, pesemiseks kasutatakse leotusvett.
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Signaali seadmine

1. Signaali tugevuse seadmise režiimi aktiveerimine

Lülitage pesumasin 
välja 

hoidke nuppu all + ja keerake ühe 
koha võrra paremale  

vajutage ja hoidke nuppu ligikaudu viis 
sekundit all, kuni ekraani osade valgustus 
hakkab põlema
Seadete režiim on aktiveeritud.

2. a) Nupusignaalide helitugevuse seadmine (sõltuvalt mudelist)

Vajutage mitu korda nuppu, kuni soovitud 
helitugevus on saavutatud. 

seadke valikule Off , et signaali helituge-
vuse seadmise režiimist väljuda.

2. b) Teavitussignaalide helitugevuse seadmine

keerake ühe koha võrra 
paremale 

Vajutage mitu korda nuppu, kuni soovitud 
helitugevus on saavutatud. 

seadke valikule Off , et signaali helitu-
gevuse seadmise režiimist väljuda.
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Energiatarbimise määrad

Energia- ja veetarve, programmi kestus ja jääkniiskus peamise 
pesuprogrammi korral
  (ligikaudne teave)

Programm Pesuko-
gus

Energiatarve*** Vesi*** Programmi 
kestus***

Cottons 20 °C 5 kg 0,28 kWh 60 l 2 ¼ h
Cottons 40 °C* 5 kg 0,64 kWh 60 l 2 ½ h
Cottons 60 °C 5 kg 0,16 kWh 60 l 2 ½ h
Cottons 90 °C 5 kg 1,26 kWh 60 l 2 h
Easy-Care 40 °C* 2,5 kg 0,60 kWh 53 l 1 3/4 h
Mixed Fabrics 40 °C 2 kg 0,39 kWh 44 l 1 1/4 h
Delicates/Silk 30 °C 2 kg 0,26 kWh 51 l 3/4 h
Wool 20 °C 2 kg 0,20 kWh 35 l 1 h

Programm Ligikaudne info jääkniiskuse kohta**
WLG24 ... kuni 
1200 p/min

WLG20 ... kuni 
1000 rpm

WLG16 ... kuni 
800 p/min

Cottons 58 % 68 % 80 %
Easy-Care 40 % 40 % 40 %
Delicates/Silk 30 % 30 % 30 %
Wool 45 % 45 % 45 %
**   Programmi seadistus katsetamiseks ja energiamärgise määramiseks ELi direktiivi 2010/30/EL  
       kohaselt külma veega (15 °C).
*** Tegelikud väärtused võivad erineda sõltuvalt veesurvest, -karedusest, ümbritseva keskkonna  
       temperatuurist, pesuesemete liigist ja kogusest, kasutatavast pesuvahendist, voolukõikumis 
       test ja valitud lisafunktsioonidest.

Tõhususe katsetamise programmid puuvillastele esemetele
Järgmised programmid (standardprogrammid, tähistatakse ) sobi-
vad tavapäraselt määrdunud puuvillaste esemete pesemiseks ning on 
energia- ja veetarbe osas kõige tõhusamad.
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Standardprogramm puuvillastele esemetele vas-
tavalt kehtivale ELi määrusele 1015/2010

Load Programmi ligikaudne 
kestus

 Programm Cottons 5 kg 4  h

 Programm Cottons 2.5 kg 4  h

 Programm Cottons 2.5 kg 2 1/2 h

Programmi seade katsetamiseks ja energiamärgise määramiseks ELi direktiivi 2010/30/
EL kohaselt külma veega (15 °C). Teave programmi temperatuuri kohta põhineb rõivae-
seme etiketil toodud temperatuuril. Tegelik pesutemperatuur võib energia säästmise 
eesmärgil programmi temperatuurist erineda.
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Andurid – see pesumasin on nii nutikas!

Pesukoguse reguleerimine
Sõltuvalt pesuesemete liigist ja kogusest reguleerib pesukoguse regu-
leerimise süsteem tarbitava vee koguse iga programmi korral automa-
atselt.

Pesukoguse tasakaalustamise süsteem
Automaatne pesukoguse tasakaalustamise süsteem tuvastab pesuko-
guse tasakaalustamatuse ja tagab pesuesemete ühtlase jaotumise, käi-
vitades trumli pöörlemise ja selle seejärel välja lülitades, nii mitu korda.
Kui pesuesemed on väga ebaühtlaselt jaotatud, vähendatakse ohutuse 
tagamiseks tsentrifuugimistsükli kiirust või katkestatakse see.
Jaotage suured ja väiksed esemed trumlis ühtlaselt. Lahendused pro
bleemide korral? → lk 33

Pingekontroll

Automaatne pinge kontrollimise süsteem tuvastab, kui pinge langeb 
alla lubatud väärtuse.

Lubatust väiksema pinge korral vilgub ekraanipaneelil ekraanil Ready 
in kuvatav koolon.
Toitepinge stabiliseerudes jätkab programm tööd. Ekraanil Ready in 
kuvatav koolon lõpetab vilkumise.
Kui programmi kestus pinge langusest tingituna pikeneb, vilgub ekraa-
nil punkt.
Pinge kontrollimise süsteem aktiveerub programmi käivitumisel.
Voolukatkestuse korral pesemine katkestatakse. Vooluühenduse taas-
tudes jätkab programm tööd.
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Hooldustööd

Hoiatus!
Surmava elektrilöögi oht!
Voolu all olevate osade puudutamine on eluohtlik.
Lülitage pesumasin välja. Tõmmake pistik seinapistikupesast!

Ettevaatust! 
Tulekahju ja plahvatuse oht!
Lahusteid sisaldavate puhastusvahendite, näiteks petrooleum, 
kasutamine pesumasinas võib seadme osi kahjustada ja mür-
giseid aure tekitada.
Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid. 

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!
Lahusteid sisaldavate puhastusvahendite, näiteks petrooleum, 
kasutamine pesumasinas võib seadme pinda kahjustada.
Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Seadme korpus / juhtpaneel
 ■ Eemaldage pesuvahendi jäägid kohe.

 ■ Pühkige neid pehme niiske lapiga.

 ■ Ärge puhastage pesumasinat veejoa all.

Trummel
Kasutage puhastamiseks kloorivaba puhastusvahendit.

Katlakivi eemaldamine
Õige koguse pesuvahendi kasutamisel ei ole vaja seadmest katlakivi 
eemaldada. Kui see siiski vajalikuks osutub, järgige katlakivi eemalda-
mise vahendi pakendil olevaid juhiseid. Sobivaid katlakivi eemaldamise 
vahendeid on võimalik osta meie veebilehe kaudu või klienditeenindu-
sest → lk 35. 
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Pesuvahendi sahtli puhastamine
Juhul kui seal on pesuvahendi või kangapehmendaja jääke:

1. Tõmmake pesuvahendi sahtel välja, suruge selle sisule ja võtke sah-
tel täielikult seadmest välja.

2. Võtke sahtli sisu välja, surudes seda sõrmega ülespoole.

3. Puhastage pesuvahendi sahtel ja sahtli sisu vee ja harjaga ning 
kuivatage. 

4. Pange sisu sahtlisse tagasi ja kinnitage see oma kohale (lükake 
silinder juhtvardale). 

5. Pange pesuvahendi sahtel oma kohale tagasi.

Jätke sahtel avatuks, et liigne vesi aurustuda saaks. 

Äravoolupump on ummistunud
Hoiatus!
Põletuseoht!
Kõrgetel temperatuuridel pesemisel on pesuvesi kuum. 
Seda puudutades võite saada põletada. Laske pesuveel 
jahtuda!
Keerake kraan kinni, et rohkem vett masinasse ei voolaks ja et masinast 
olev vesi pumba kaudu välja voolaks. 

1. Avage teenindustööde klapp. 

2. Lülitage pesumasin välja. Tõmmake pistik pistikupesast.

3. Kruvige pumbakate ettevaatlikult lahti, kuni pesuvesi välja voolama 
hakkab. Laske pesuveel sobivasse anumasse välja voolata.

Märkus: Voolikusse jäänud vesi võib välja joosta. 
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6.

2.
3.
4.

4. Kruvige pumbakate ettevaatlikult lahti. Puhastage sisemus, pum-
bakatte keermega ühendus ja pumbakorpus (pesuvee pumba tiivik 
peab saama pöörelda).

5. Ühendage voolik ja kontrollige seda lekete suhtes.

6. Sulgege teenindustööde klapp.

Selleks, et vältida kasutamata pesuaine voolamist äravoolu järgmise 
pesemise ajal: valage II jaoturisse üks liiter vett ja käivitage programm 

  Spin/ Drain: (kui pesumasin on vaja ainult veest tühjendada: 
seadke rpm (tsentrifuugimiskiirus) seadele —).

Äravooluvoolik ja sifoon on ummistunud
1. Lülitage pesumasin välja. Tõmmake pistik seinapistikupesast!

Märkus: Voolikusse jäänud vesi võib välja joosta!

2. Lõdvendage voolikuklambrit ja eemaldage ettevaatlikult äravoolu-
voolik. 

3. Puhastage äravooluvoolik ja sifooni ühenduskoht.

4. Pange äravooluvoolik oma kohale tagasi ja kinnitage ühenduskoht 
voolikuklambriga. 

Vee sisselaskevooliku filter on ummistunud
Alandage vee sisselaskevooliku surve:

1. Keerake veekraan kinni!

2. Valige ükskõik milline programm   (väljaarvatud Spin/Drain).

3. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause). Laske pro-
grammil umbes 40 sekundit töötada.

4. Seadke programmi valikunupp asendisse Off. Pesumasin on välja 
lülitatud. Tõmmake pistik pistikupesast. 

5. Puhastage filter: 
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Ühendage voolik veekraani küljest lahti.  
Puhastage filtrit väikse harjaga.

ja/või standardsele mudelile:

Võtke voolik pesumasina tagant ära. 

Eemaldage tangide abil filter ja puhastage see.

6. Ühendage voolik ja kontrollige seda lekete suhtes. 
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 Ekraanipaneelil kuvatav teave

Ekraaniteade Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Sulgege pesumasina uks korralikult. Võimalik, et midagi on sinna vahele 
jäänud.

E:17 Keerake veekraan täielikult lahti. Kontrollige, ega vee sisselaskevoolik ole 
sõlmes ega kuskile vahele kinni jäänud. Veesurve võib olla liiga madal. 
Puhastage filter. → Lk 30

E:18 Äravoolupump on ummistunud. Puhastage äravoolupump → Lk 29. 
Äravooluvoolik  / heitveetoru on ummistunud. Puhastage heitveetoru 
sifoon → Lk 30.

E:23 Seade lekib. Võtke ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga. → Lk 
35
Kui lapselukk on aktiveeritud, deaktiveerige see → Lk 18

: → vilgub: Vooluvõrgu pinge on liiga väike → Lk 27
. → vilgub: Pinge on pesuprogrammi jaoks liiga madal. Programm kestab 

kauem. → Lk 27
Muud ekraani-
teated

Lülitage seade välja, oodake viis sekundit ja lülitage seade uuesti sisse. 
Kui kuvatakse sama teade, võtke ühendust müügijärgse teeninduse 
osakonnaga → Lk 35
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 Lahendused probleemide korral?

Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Masinast lekib vett.  – Kinnitage äravooluvoolik või paigaldage see uuesti.

 – Keerake äravooluvooliku kruvi tugevasti kinni.
Veevarustus puudub, 
pesuvahend ei lähe 
masinasse.

 – Kas käivitamise ja pausi nuppu (Start/Reload) on vajutatud?
 – Kas veekraan on lahti?
 – Ega filter ole ummistunud? Puhastage filter. → lk 30
 – Kas sisselaskevoolikul on murdekoht või on see kuskile kinni jäänud?

Pesumasina ust ei ole 
võimalik avada.

 – Turvafunktsioon on aktiveeritud. Kas programm on peatatud? Ooda-
ke ligikaudu 2 minutit.

 – Kas on valitud (Rinse stop = without final spin cycle) (Loputuse hoi-
dmine = ilma lõpptsentrifuugimiseta)?

Programm ei käivitu.  – Kas käivitamise ja pausi nuppu (Start/Reload) või lõppaja nuppu 
Ready on vajutatud?

 – Kas pesumasina uks on suletud?
 – Kas lapselukk on aktiveeritud? Deaktiveerige see → Lk 18.

Pesuvett ei lasta välja.  – --------- Kas on valitud (Rinse stop = without final spin cycle) (Loputu-
se hoidmine = ilma lõpptsentrifuugimiseta)? 

 – Puhastage äravoolupump → lk 29.
 – Puhastage äravoolutoru ja/või äravooluvoolik.

Trumlis ei ole nähtavat 
vett.

See ei ole rike. Trumlis olevat vett ei näe.

Tsentrifuugimise tulemus 
ei ole rahuldav. Pesu on 
liiga märg või niiske.

 – Jaotage suured ja väiksed esemed trumlis ühtlaselt. 
 – Äkki on valitud liiga nõrk programm?

Tsentrifuugimistsükkel 
teostatakse mitu korda.

See ei ole rike - kui pesukogus ei ole tasakaalustatud, reguleerib 
süsteem seda.

Programmi kestus muu-
tub pesutsükli ajal.

 – See ei ole rike – programmi töö järjekorda optimeeritakse vastavalt 
programmi edenemisele. See võib põhjustada muutusi ekraanipane-
elil kuvatavas programmi kestuses.

Hooldustoote jaoturis on 
jääkvesi.

 – See ei ole rike - hooldusvahendite kasutamist see ei mõjuta. 
 – Vajadusel puhastage jaoturi sisu.

Tsentrifuugimistsükkel 
teostatakse mitu korda

See ei ole rike - kui pesukogus ei ole tasakaalustatud, reguleerib süs-
teem seda.

Pesumasinasse on tekki-
nud lõhn.

Käivitage programm    Cottons 90°C ilma pesuesemeteta. 
Kasutage tavapärast pesuvahendit.

 sümbol vilgub. Pesu-
aine sahtlist võib tulla 
vahtu.

Äkki on pesuainet liiga palju?
Segage 1 spl kangapehmendajat ½ liitri veega ning valage see II 
lahtrisse  (mitte kasutada ülerõivaste, spordirõivaste ega udusulgedest 
esemete korral).
Doseerige järgmisel korral vähem pesuainet.
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Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Vali müra, vibratsioon ja 
kalduvajumine tsent-
rifuugimisel.

 – Võib-olla ei ole pesumasin tasakaalus? Reguleerige seade tasakaalu. 
→ Lk 45

 – Võib-olla ei ole pesumasina jalad fikseeritud? Kinnitage pesumasina 
jalad. → Lk 45

 – Võib-olla ei ole transpordikinnitused eemaldatud? Eemaldage trans-
pordipoldid. → Lk 40

Ekraanil Ready in kuva-
tav koolon : vilgub.

Vooluvõrgu pinge on liiga väike → Lk 27

Punkt (.) vilgub. Pinge on pesuprogrammi jaoks liiga madal. Pesuprogramm kestab 
kauem. → Lk 27

Kuvapaneel / märgutu-
led ei põle pesumasina 
töötamise ajal.

 – Vooluühenduse viga?
 – Äkki on kaitsmed läbi põlenud? Lähtestage/vahetage kaitsmed.
 – Kui viga kordub, helistage klienditeenindusse. → lk 35

Pesul on pesuvahendi-
jäägid

 – Fosfaadivabad pesuvahendid võivad mõnikord sisaldada veeslahus-
tumatuid ühendeid.

 – Valige loputusprogramm  Rinsing või harjake esemeid pärast 
pesu.

Pesuesemete lisamise 
režiimis kuvatakse ekraa-
nipaneelil .

Veetase on liiga kõrge. Pesuesemeid ei ole võimalik lisada. Vajadusel 
sulgege pesumasina uks kohe.
I ja   Start/Reload nupp vilguvad ekraanipaneelil pesuesemete 
lisamise režiimis.

Programmi  + 
jätkamiseks vajutage 
nuppu   Start/Reload.

Pesuesemeid ei ole võimalik lisada. Oodake kuni  +  püsivalt 
põlema jäävad (ligikaudu 1 minut).

Kui te probleemi pesumasinat sisse-välja lülitades ise kõrvaldada ei suuda või kui pesumasinat on 
vaja parandada:

 – Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
 – Keerake veekraan kinni ja helistage müügijärgse teeninduse osakonda. → lk 35
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Klienditeenindus

Kui te ei suuda pesumasina töös ilmnevat viga ise parandada (vt 
peatükk Lahendused probleemide korral? → lk 33), pöörduge meie 
klienditeenindusse. Meie leiame alati sobiva lahenduse ning nii ei pea 
tehnikud teid asjata külastama.

Palun teatage klienditeenindusele seadme tootenumber (E-number) ja 
tootmisseeria number (FD-number).

E-Nr.________________FD____________

Need leiate pesumasina ukse si-
seküljelt* / avatud teenindustöö-
de klapilt* ja seadme tagaküljelt.
*sõltuvalt mudelistTootenumber Tootmisseeria number

Usaldage tootja spetsialiste.

Pöörduge meie poole. Nii võite olla kindlad, et teie seadet remondivad 
täieliku väljaõppe saanud teenindustöötajad, kellel on olemas teie 
seadme originaalvaruosad. 
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Standardsed tarvikud

Toitejuhe

Vee sissevool

Vee äravool

sõltuvalt mudelist:

Aqua-stop Starndard

Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised

Katted  Vee väljalaskevooliku 

kinnitamise hoidik

Vee väljalaskevooliku ühendamiseks sifooni on vaja ka:

1 voolikuklamber läbimõõduga 24-40 mm (saadaval edasimüüjate 
juures) sifooni ühendamiseks. Veevõrku ühendamine → lk 42

Tööriistad, mida vaja minna võib:

 ■ Ehituslood paigaldamiseks → lk 45

 ■ Otsvõti: 
suurus 13: transpordikinnituste lahtikeeramiseks → lk 40 
ja 
suurus 17: seadme jalgade ühetasaseks paigaldamiseks → lk 45
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Vooliku ja juhtme pikkused

sõltuvalt mudelist:
                     Ühendus vasakul küljel                       või                Ühendus paremal küljel

Voolikuhoidikute kasutamisel võib arvestada väiksema voolikupikku-
sega!

Saadaval edasimüüja juures ja klienditeeninduses:

 ■ Aqua-Stop pikendusvoolik või külma vee sisselaskevoolik (ligikaudu 
2,5 m) 
Tellimisnumber: WMZ2380

 ■ Pikem vee sisselaskevoolik, umbes 2,20 m, standardmudelile.

Tehnilised andmed
Mõõtmed  60 x 40 x 84,8 cm

(laius x sügavus x kõrgus)

Kaal 65 kg

Vooluühendus Nimipinge 220-240 V, 50 Hz

 Nimivool  10 A

 Nimivõimsus  2300 W

Veesurve 100-1000 kPa (1-10 bar)

Väljalülitatud seadme  
voolutarve:      0,13 W

Kasutusvalmis seadme  
voolutarve:      1,60 W
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Paigaldamine

Trumlis olev niiskus tuleneb seadme lõppkontrollist enne tehasest 
väljasaatmist.

Turvaline paigaldamine
Hoiatus!
Vigastuseoht!

 – Pesumasin on raske. Olge selle tõstmisel ettevaatlik. 
 – Ärge tõstke pesumasinat selle väljaulatuvatest osadest 

(nt uks) kinni hoides. Need võivad katki minna ja võite 
vigastada saada. Ärge tõstke pesumasinat väljaulatuvat-
est osadest. 

Ettevaatust!
Oht komistada!
Kui voolikud ja toitejuhe ei ole õigesti paigaldatud, siis on 
oht nende otsa komistada ja viga saada.
Paigaldage voolikud ja juhtmed nii, et nende otsa komista-
da ei saaks.

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!

 – Külmunud voolikud võivad puruneda. 
Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus see külmuda 
võib.

 – Ärge tõstke pesumasinat selle väljaulatuvatest osadest 
(nt uks) kinni hoides. Need võivad katki minna ja pesu-
masin võib kahjustada saada. 
Ärge tõstke pesumasinat väljaulatuvatest osadest.

 – Lisaks siintoodud ohutusnõuetele tuleb pesumasina paigaldamisel 
järgida kohalike vee- ja elektriettevõtete eeskirju.

 – Kahtluste korral paluge pesumasina paigaldamiseks abi spetsialistilt.
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Paigalduspind
Pesumasin tuleb paigaldada stabiilselt, et see kohalt liikuda ei saaks.
  
–  Paigalduskoht peab olema kindel ja ühetasane.
– Ei sobi pehmed ega pehme kattega pinnad.

Seadme paigaldamisel alusele või puitpõrandale
Hoiatus!
Seadme kahjustamise oht!
Pesumasin võib tsentrifuugimise ajal võnkuma hakata ning 
aluselt maha libiseda. 
Pesumasina jalad tuleb kindlustada kinnitusklambritega.
Kinnitusklambrid: tellimisnumber Nr. WMZ 2200
Seadme paigaldamisel puitpõrandale:

 – Võimalusel paigaldage pesumasin nurka.

 – Kruvige põranda külge veekindel puitalus, mille paksus on vähemalt 
30 mm.
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Transpordikinnituste eemaldamine

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!
Kui transpordipolte ei eemaldata, võivad need pesumasi-
nat kahjustada, näiteks trumlit selle pöörlemise ajal.
Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik neli 
transpordikinnitust ning pange need kindlasse kohta hoiu-
le. 

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!
Seadme transportimisel edaspidi paigaldage need poldid 
alati tagasi – see aitab vältida seadme kahjustumist. 
Hoidke kruvi ja selle ümbrist koos.

1. Võtke voolikud hoidikutest välja.

2. Võtke voolikud hoidikust välja ja eemaldage see.

3. Keerake kõik neli transpordikinnitust lahti ja võtke need ära.



41

4. Võtke toitejuhe hoidikutest välja. Eemaldage ümbrised.

5. Paigaldage katted.
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Seadme ühendamine veevõrku

Hoiatus!
Surmava elektrilöögi oht!
Voolu all olevate osade puudutamine on eluohtlik.
Aqua-Stop kaitseseadist ei tohi vette kasta (selles on elek-
triventiil).

 – Lekke või veekahjustuse vältimiseks järgige selles peatükis toodud 
juhiseid!

 – Kasutage pesumasinat ainult külma joogiveega..
 – Ärge ühendage pesumasinat surve all mitte oleva kuumaveeboileri 

segistiga.
 – Kasutage ainult seadmega kaasasolevat või volitatud edasimüüja 

juurest ostetud vee sisselaskevoolikut. Ärge kasutage juba kasuta-
tud voolikut!

 – Kahtluste korral paluge seadme paigaldamiseks abi spetsialistilt.

Vee sisselaskevoolik
Vee sisselaskevoolik: ärge murdke, muutke ega lõigake voolikut ega 
vajutage seda kokku (nii ei ole vooliku vastupidavus enam tagatud).

Veevõrgu optimaalne veesurve: 100-1000 kPa (1-10 baari)

 ■ Kui veekraan on lahti keeratud, siis on veevool vähemalt 8 l/min.

 ■ Kui veevool on suurem, paigaldage survet alandav ventiil.

1. Vee sisselaskevooliku ühendamine.

Hoiatus!
Kruviühenduste keermete kahjustamise oht!
Kruviühenduste tööriistaga (tangid) liiga tugevasti kinni 
keeramine võib nende keermeid kahjustada. 
Keerake plastist kruvikinnitused kinni ainult käega.
       kraani (3/4‘‘=26,4 mm):

Aqua-Stop             standard
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seadmel: 
standardsetel ja Aqua-Secure mudelitel

1. Keerake veekraan ettevaatlikult lahti ja kontrollige, ega ühendusko-
had leki. 

Kruviühendusele mõjub veesurve!

Vee äravooluvoolik
 – Ärge jätke voolikut millegi vahele lõksu ega painutage seda.

 – Paigalduskoha ja väljavooluava kõrguserinevus: 60–100 cm

Äravool kraanikaussi
Hoiatus!
Veekahjustuste oht!
Kui vee äravooluvoolik suure veesurve tõttu pesumasina 
tühjendamise ajal kraanikausist välja libiseb, võib väljavoo-
lav vesi põhjustada kahjustusi.
Kinnitage äravooluvoolik, et see kraanikausist välja ei libi-
seks. 

Ettevaatust!
Seadme kahjustamise oht!
Kui äravooluvooliku ots on äravoolava vee sees, siis võib 
vesi seadmesse tagasi voolata!

 – Võtke äravooluava kork ära.
 – Vee väljapumpamisel pesumasinast kontrollige, et vesi 

voolab ära piisavalt kiiresti.
 – Vooliku otsa ei tohi väljapumbatavasse vette panna!
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Äravool sifooni
Hoiatus!
Veekahjustuste oht!
Kui vee äravooluvoolik suure veesurve tõttu pesumasina 
tühjendamise ajal sifoonist välja libiseb, võib väljavoolav 
vesi põhjustada kahjustusi. Ühenduskoht tuleb kindlusta-
da voolikuklambriga (Ø 24-40 mm, saadaval edasimüüja-
te juures). 
Ühendamine

Äravool kummiümbrisega plasttorusse või kanalisatsiooni:
Hoiatus!
Veekahjustuste oht!
Kui vee äravooluvoolik suure veesurve tõttu pesumasina 
tühjendamise ajal plasttorust välja libiseb, võib väljavoo-
lav vesi põhjustada kahjustusi.
Kinnitage äravooluvoolik, et see kraanikausist välja ei 
libiseks.
Ühendamine

Vee äravooluvooliku paigaldamine:
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Tasakaalu seadmine

1. Keerake kinnitusmutter mutrivõtme abil päripäeva lahti.

2. Kontrollige pesumasina tasakaalu ehitusloodiga ning vajadusel re-
guleerige tasakaalu. Reguleerige seadme kõrgus, pöörates seadme 
jalga.

Seadme kõik jalad peavad olema kindlalt põrandal. 
Pesumasin ei tohi võnkuda!

3. Keerake kinnitusmutter korpuse vastu kinni. 
Seda tehes hoidke pesumasina jalga tugevasti kinni ja ärge regulee-
rige selle kõrgust. 

 – Seadme kõikide jalgade kinnitusmutrid tuleb tugevasti vastu kor-
pust kinni keerata!

 – - Vali müra, suur vibratsioon ja kalduvajumine võivad tuleneda sel-
lest, et pesumasin ei ole õigesti tasakaalus! 
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Elektriühendus

Ohutusnõuded
Hoiatus!
Surmava elektrilöögi oht!
Voolu all olevate osade puudutamine on eluohtlik.

 – Toitejuhtme tõmbamisel pistikupesast hoidke kinni pisti-
kust, mitte juhtmest.

 – Pistikut tohib puudutada ainult kuivade kätega.
 – Ärge tõmmake pistikut pistikupesast seadme töö ajal.
 – Ühendage pesumasin õigesti paigaldatud ja kaitsemaan-

datud vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.
 – Elektrivõrgu pinge peab ühtima seadme andmeplaadil 

näidatud pingega.
 – Andmeplaadil on täpsustatud ka ühendusvõimsus ja 

vajalik ülekoormuskaitse.
Tagage, et:

 – Seadme pistik sobib pistikupessa.
 – Juhe on piisava läbimõõduga.
 – Kaitsemaandussüsteem on õigesti paigaldatud.
 – Kahjustatud toitejuhtme tohib vahetada ainult elektrik. 

Uue toitejuhtme saab osta klienditeenindusest.
 – Ärge kasutage mitmeharulisi pistikuid, üleminekuid ega 

pikendusjuhtmeid.
 – Rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel kasutage ainult kehti-

vatele eeskirjadele vastavat lülitit, millel on sümbol . 
Ainult see vastab praegu kehtivatele eeskirjadele.

 – Seadme pistikule peab alati olema juurdepääs.
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Enne esimest pesukorda

Pesumasinat on tehases põhjalikult kontrollitud. Katsetamisest masi-
nasse jäänud vee eemaldamiseks käivitage esimene pesutsükkel ilma 
pesuesemeteta.

Pesumasin tuleb õigesti paigaldada ja vooluvõrku ühendada. Vt pe-
atükki Paigaldamine → lk 38.

1. Pesumasina kontrollimine.

Ärge kunagi lülitage tööle kahjustada saanud masinat. Võtke ühendust 
klienditeenindusega. → lk 35

2. Ühendage pistik seinapistikupessa.

3. Keerake veekraan lahti.

4. Lülitage pesumasin sisse.

5. Sulgege pesumasina uks. Ärge pange masinasse pesuesemeid.

6. Valige programm   Cottons.

7. Avage pesuvahendi sahtel.

8. Valage II sahtlisse 1 liiter vett.

9. Lisage II sahtlisse pesuvahend vastavalt tootja juhistele vähe määr-
dunud pesu pesemiseks.

Vahu tekke vältimiseks kasutage ainult poolt soovitatud pesuvahendi 
kogusest. Ärge kasutage tavalisi ega õrnatoimelisi pesuvahendeid.

10. Sulgege pesuvahendi sahtel.

11. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu  (Start/Pause).

12. Programmi lõppedes lülitage pesumasin välja.

Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.
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Transportimine, nt kolimisel

Ettevalmistamine
1. Keerake veekraan kinni.

2. Alandage vee sisselaskevooliku surve. Hooldustööd – Vee sisselas
kevooliku filter → lk 30

3. Laske masinasse jäänud pesuvesi välja. Hooldustööd – Äravoolupump 
on ummistunud. → lk 29

4. Ühendage pesumasin vooluvõrgust lahti.

5. Eemaldage voolikud.

Transpordikinnituste paigaldamine
1. Eemaldage katted ja pange need kindlasse kohta hoiules. 

 
 
 
 
 
Vajadusel kasutage kruvikeerajat.

2. Sisestage kõik neli ümbrist. 
 
 
 
 
 
Kinnitage toitejuhe klambrite abil hoidikutesse. Paigaldage poldid ja 
keerake need kinni.

Enne seadme sisse lülitamist:

 – Eemaldage transpordikinnitused! 

 – Selleks, et vältida kasutamata pesuaine voolamist äravoolu jär-
gmise pesemise ajal: valage II jaoturisse üks liiter vett ja käivitage 
programm   Spin/ Drain: (kui pesumasin on vaja ainult veest 
tühjendada: seadke rpm (tsentrifuugimiskiirus) seadele —). 
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Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

Rike? See saab kõrvaldatud! 
Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbrid riikide kaupa. 

Järgnevate andmete edastamisega saate 
oma probleemi lahendamist veelgi 
kiirendada. 
Palun edastage meile järgnev info: Seadme tüübisildi näide 
1. Oma täpne aadress ja telefoninumber 
2. Täpne probleemi kirjeldus 
3. Ostukuupäev 
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt 
5. Tootmiskuupäev (FD-number) 

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike 
edasimüüjate kaudu müüdud seadmete hooldamiseks ja remontimiseks. 
Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes 
riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele. 
 
Garantii tingimused 
Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus 
seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme 
edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest 
teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi. 
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EST Eesti / Estonia 
 

TEENINDUSKESKUSED 

Tallinn

Tel 627 8730
GSM 512 6655

teenindus@simson.ee
 

Tartu
Aleksandri 6
Tel 734 4299
Tel 734 4337

GSM 5669 7843
 

Pärnu
Laine 4

Tel 442 7231
GSM 5661 2104

 
Võru
Oja 1

Tel 782 1461
 

Viljandi
Männimäe tee 4

Tel 433 6644
 

Kuressaare
Tallinna mnt 80A

Tel 453 1627

Narva
Tallinna mnt 6A
Tel 356 0708

GSM 5625 3020

Türi 5


