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Teie uus pesumasin
Olete otsustanud kõrgekvaliteetse Bosch 
pesumasina kasuks. 
Leidke endale mõned minutid ning tutvu-
ge oma pesumasina eelistega.

Boschi kaubamärgi kõrgetele kvalitee-
dinõuetele vastamiseks kontrollitakse igat 
meie tehasest väljuvat seadet hoolikalt, et 
kindlustada selle nõuetekohane toimimine 
ja täielik korrasolek.

Rohkem teavet meie toodete, tarvikute, 
varuosade ja teenuste kohta leiate veebi-
lehelt www.bosch-home.ee või saate meie 
klienditeenindustest.

See kasutusjuhend ja paigaldusjuhised 
kehtivad erinevate mudelite kohta. Vaja-
dusel on antud viited mudelitevahelisele 
erinevusele.

Enne pesumasina kasutuselevõttu lugege 
seda kasutus- ja paigaldusjuhendit.

Sümbolite seletus

 Hoiatus!

See sümbol ja märksõna tähistavad võima-
likku ohtlikku olukorda, mis võib põhjusta-
da surma või raske vigastuse.

 Ettevaatust!

See sümbol ja märksõna tähistavad võima-
likku ohtlikku olukorda, mis võib põhjus-
tada väiksemaid vigastusi või varalist ja 
keskkonnakahju. 

Märkus / nõuanne

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.
 ■ Ärge kasutage seadet külmumisohuga 

kohas ega välistingimustes. Seadmesse 
jäänud jääkvesi võib külmumisel seadet 
kahjustada. Voolikud võivad külmumi-
sel praguneda ja puruneda.

 ■ Seadet tohib kasutada ainult kodu-
majapidamises pesu pesemiseks. Pesu 
peab koosnema masinpestavatest ese-
metest ja käsitsipestavatest villastest 
esemetest (vt pesuesemete etikette). 
Seadme kasutamine muul eesmärgil on 
keelatud.

 ■ Seade on mõeldud kasutamiseks külma 
kraaniveega ning kauplustes müüdava-
te pesuvahendite ja hooldustoodetega, 
mis sobivad pesumasinates kasutami-
seks.

 ■ Seade on mõeldud kasutamiseks kõr-
gusel kuni 4000 meetrit üle merepinna.

Enne seadme sisselülitamist
Kontrollige, et seadmel ei oleks nähtavaid 
kahjustusi. Ärge kasutage seadet, kui see 
on saanud kahjustada. Probleemide korral 
võtke ühendust seadme edasimüüjaga või 
klienditeenindusega.
Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit 
ja paigaldusjuhiseid ning muud seadmega 
kaasasolevat teavet ja järgige seda.
Hoidke kõik dokumendid alles, et neid 
hiljem uuesti vaadata või järgmisele oma-
nikule edasi anda.
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Safety  Ohutusjuhised

Järgnev ohutusalane teave ja hoia-
tused on mõeldud isikuvigastuste 
ja varalise kahju vältimiseks.
Alati tuleb kasutusele võtta vaja-
likud ettevaatusabinõud ning olla 
seadme paigaldamisel, hooldus-
tööde tegemisel, puhastamisel ja 
kasutamisel ettevaatlik.

Lapsed / kaitsetud isikud / 
lemmikloomad

 Hoiatus!
 Eluohtlik!
Lapsed ja isikud, kes ei oska sead-
me kasutamisega seonduvaid riske 
hinnata, võivad end vigastada või 
eluohtlikku olukorda panna. See-
tõttu pidage meeles:

 ■ Lapsed (vähemalt 8-aastased) 
ja isikud, kellel on tavapärasest 
väiksemad füüsilised, tunnetus-
likud või vaimsed võimed või 
kellel puuduvad piisavad koge-
mused ja teadmised, tohivad 
seadet kasutada järelevalve all 
või nende ohutuse vastutava 
isiku juhendamisel ning nad 
peavad täielikult mõistma kõiki 
seadme kasutamisega seondu-
vaid ohtusid ja olema teadlikud 
vastavatest ohutuseeskirjadest.

 ■ Lapsed ei tohi seadmega män-
gida.

 ■ Lapsed tohivad seadet puhasta-
da või hooldustööde tegemises 
osaleda ainult järelevalve all.

 ■ Hoidke alla 3-aastased lapsed ja 
lemmikloomad seadmest eemal.

 ■ Ärge jätke seadet järelevalveta, 
kui selle lähedal on lapsed või 
muud isikud, kes ei suuda ohte 
piisavalt hinnata.

 Hoiatus! 
Eluohtlik!
Lapsed võivad end seadmesse lu-
kustada ja oma elu ohtu seada.

 ■ Ärge paigaldage seadet ukse 
taha, sest see võib seadme ukse 
blokeerida või selle täielikku 
avamist takistada.

 ■  Kui seade on muutunud kasu-
tuskõlbmatuks, tõmmake selle 
pistik seinapistikupesast välja 
enne, kui lõikate toitejuhtme 
seadme küljest ära ja purustate 
seadme ukse luku.

 Hoiatus!
Lämbumisoht!
Ärge jätke pakendit, plastkilet ega 
muid pakkematerjale lastele mängi-
miseks. Lapsed võivad need endale 
suhu või pähe panna ja lämbuda.
Hoidke pakend, plastkile ja pakke-
materjalid lastele kättesaamatult.
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 Hoiatus!
Mürgistusoht!
Pesuained ja hooldustooted võivad 
alla neelamisel põhjustada mürgis-
tuse.
Allaneelamise korral pöörduda arsti 
poole. Hoidke pesuained ja hool-
dustooted lastele kättesaamatult.

 Hoiatus! 
Põletusoht!
Kõrgetel temperatuuridel pestes 
läheb pesumasina ukseklaas kuu-
maks. Jälgige lapsi, et nad ei puu-
dutaks kuuma ukseklaasi.

 Hoiatus!
Silmade ja nahaärrituse oht!
Pesuained ja hooldustooted võivad 
silma ja nahaga kokkupuutel põh-
justada ärrituse.
Pesuvahendite või hooldustoodete 
sattumisel silma või nahale lopu-
tage kohe hoolikalt veega. Hoidke 
pesuvahendid ja hooldustooted 
lastele kättesaamatult.

Paigaldamine

  Hoiatus!
Elektrilöögi oht / tulekahju oht / 
varalise kahju oht / seadme kah-
justamise oht!
Valesti paigaldatud seade võib olla 
ohtlik. Veenduge, et

 ■ Seinapistikupesa pinge vastab 
seadme andmeplaadil toodud 
nimipingele. Andmeplaadil on 
täpsustatud ühendusvõimsus ja 
vajalik ülekoormuskaitse. 

 ■ Seade ühendatakse ainult vahel-
duvvooluvõrgu nõuetekohaselt 
paigaldatud ja kaitsemaandatud 
seinapistikupessa.

 ■ Toitepistik ja seinapistikupesa 
ning kaitsemaandussüsteem on 
nõuetekohaselt paigaldatud. 

 ■ Toitejuhtme läbimõõt on piisa-
valt suur. 

 ■ Seadme pistikule on alati juurde-
pääs.

 ■ Rikkevoolukaitsme kasutamisel 
tohib kasutada ainult järgmise 
märgiga kaitset:  . Ainult selle 
märgi olemasolu tagab, et rik-
kevoolukaitse vastab kõikidele 
kehtivatele eeskirjadele.
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 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / tulekahju oht / 
varalise kahju oht / seadme kah-
justamise oht!
Kui seadme toitejuhet on ümber 
muudetud või see on saanud kah-
justada, võib tulemuseks olla elekt-
rilöök, lühis või ülekuumenemisest 
tulenev tulekahju.
Toitejuhet ei tohi painutada, laiaks 
litsuda ega ümber muuta. Toitejuhe 
ei tohi puutuda kokku soojusallika-
tega.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju 
oht / seadme kahjustamise oht!
Pikendusjuhtmete vms kasutamisel 
võib tekkida ülekuumenemisest või 
lühisest tulenev tulekahju.
Ühendage seade otse nõuetekoha-
selt paigaldatud ja kaitsemaandatud 
seinapistikupessa. Ärge kasutage 
pikendusjuhtmeid, harupesi vms.

 Hoiatus!
Vigastusoht!
Varalise kahju oht!
Seadme kahjustamise oht!

 ■ Töötav seade võib vibreerida 
või kohalt liikuda, põhjustades 
vigastuse või varalise kahju ohu. 
Asetage seade puhtale, üheta-
sasele ja tugevale pinnale ning 
reguleerige see ehitusloodi ja 
kruvitavate jalgade abil tasakaa-
lu.

 ■ Seadme väljaulatuvatest osadest 
(näiteks seadme uks) kinnivõt-
misel seadme tõstmiseks või 
kohalt liigutamiseks võivad need 
osad katki minna ja võite saada 
vigastada. 
Ärge võtke kinni seadme väl-
jaulatuvatest osadest, et seadet 
kohalt liigutada.

 Hoiatus!
Vigastusoht!

 ■ Seade on väga raske. Seadme 
tõstmisel võite end vigastada. 
Ärge tõstke seadet üksi.

 ■ Seadmel on teravad servad, mille 
vastu võite oma käsi vigastada. 
Ärge hoidke seadet teravatest 
servadest. Kandke seadme tõst-
mise ajal kaitsekindaid.

 ■ Voolikud ja toitejuhtmed tuleb 
paigaldada nii, et keegi ei saaks 
nende otsa komistada. Vigastus-
oht! 
Paigutage voolikud ja juhtmed 
nii, et keegi ei saaks nende otsa 
komistada.
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Ettevaatust!
Varalise kahju oht / seadme kah-
justamise oht

 ■ Liiga suure või väikse veesurve 
korral ei pruugi seade õigesti 
töötada ja tulemuseks võib olla 
varaline kahju või seadme kah-
justamine. 
Kontrollige, et veevõrgu surve 
oleks vähemalt 100 kPa (1 baar), 
kuid mitte rohkem kui 1000 kPa 
(10 baari).

 ■ Veevoolikute muutmine või 
kahjustumine võib põhjustada 
varalise kahju või seadet kah-
justada. Veevoolikuid ei tohi 
keerata sõlme, purustada, ümber 
seadistada ega lõigata.

 ■ Teiste kaubamärkide veevooliku-
te kasutamine võib põhjustada 
varalise kahju või seadet kahjus-
tada. Kasutage ainult seadmega 
kaasasolevaid voolikuid või 
tootja originaalvoolikuid.

 ■ Seadmele on transportimise 
ajaks paigaldatud transpordipol-
did. Need transpordipoldid tuleb 
enne seadme kasutuselevõttu 
eemaldada. Vastasel juhul võib 
seade saada kahjustada. 
Oluline! Enne seadme esimest 
kasutuskorda tuleb eemaldada 
kõik transpordipoldid. Hoidke 
need kindlas kohas alles. Kui 
seadet on vaja uuesti transpor-
tida, tuleb need poldid kindlasti 
tagasi paigaldada. Vastasel juhul 
võib seade transportimise ajal 
kahjustada saada.

Kasutamine

 Hoiatus!
Plahvatus- või tulekahju oht!
Pesuesemed, mida on eelnevalt 
töödeldud lahusteid sisaldavate 
puhastusvahenditega, näiteks ple-
kieemaldaja või puhastuslahusega, 
võivad tekitada trumlis plahvatuse. 
Peske pesu enne pesumasinasse 
panekut hoolikalt veega.

 Hoiatus!
Mürgistusoht!
Lahusteid sisaldavatest puhastus-
vahenditest võivad eralduda mürgi-
sed aurud.
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Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid 
puhastusvahendeid.

 Hoiatus! 
Vigastusoht!

 ■ Seadme avatud ukse vastu toe-
tudes võib seade ümber kukku-
da ja võite saada vigastada. 
Ärge toetuge seadme avatud 
ukse vastu.

 ■ Seadme peale ronides võib 
tööpind puruneda ja võite saada 
vigastada. 
Seadme peale ei tohi ronida.

 ■ Kätt veel pöörlevasse trumlisse 
pannes võite saada vigastada. 
Oodake, kuni trummel on seisma 
jäänud.

 Hoiatus! 
Põletusoht!
Kõrgetel temperatuuridel on oht 
end põletada, kui puutute kokku 
kuuma pesuveega, näiteks kuuma 
pesuvee pesumasinast väljalaskmi-
sel kraanikaussi.
Vältige kokkupuudet kuuma pesu-
veega.

 Hoiatus! 
Silmade ja nahaärrituse oht!
Töötava seadme pesuvahendi sahtli 
avamisel võivad pesuvahend ja 

hooldustooted sellest välja pritsida. 
Pesuvahendite või hooldustoodete 
sattumisel silma või nahale loputa-
ge kohe hoolikalt veega. Allaneela-
mise korral pöörduda arsti poole.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / seadme kah-
justamise oht!

 ■ Kui seadmesse on pandud 
lubatust suurem kogus pesu, ei 
pruugi seade õigesti töötada või 
tulemuseks võib olla varaline 
kahju või seadme kahjustamine. 
Ärge ületage maksimaalset pe-
sukogust. Järgige konkreetsele 
programmile lubatud pesuko-
gust  Kasutusjuhendi ja paigal-
dusjuhiste lisaleht.

 ■ Vale kogus pesu- või puhastus-
vahendit võib põhjustada varali-
se kahju või seadet kahjustada. 
Kasutage pesuvahendeid / hool-
dustooteid / puhastusvahendeid 
ja pehmendajaid vastavalt tootja 
juhistele.



10

ee Ohutusjuhised

Puhastamine / hooldustööd

 Hoiatus!
 Eluohtlik!
Seade on elektritoitega. Voolu all 
olevate osade puudutamisel võite 
saada elektrilöögi. Seetõttu pidage 
meeles:

 ■ Lülitage seade välja. Tõmmake 
seadme pistik seinapistikupesast 
välja.

 ■ Ärge hoidke pistikut märgade 
kätega!

 ■ Võtke alati kinni pistikust, mitte 
toitejuhtmest. Vastasel juhul 
võite toitejuhet kahjustada.

 ■ Ärge muutke seadme tehnilisi 
omadusi ega funktsioone.

 ■ Seadet tohivad remontida ainult 
meie klienditeeninduse töötajad 
või kvalifitseeritud elektrik. Sama 
kehti toitejuhtme vahetamise 
kohta.

 ■ Varutoitejuhtmeid saab tellida 
meie klienditeenindusest.

 Hoiatus!
Mürgistusoht!
Lahusteid sisaldavatest puhastus-
vahenditest võivad eralduda mürgi-
sed aurud.

Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid 
puhastusvahendeid.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju 
oht / seadme kahjustamise oht!
Seadmesse sattunud niiskus võib 
põhjustada lühise.
Ärge puhastage seadet kõrgsurve- 
või aurupuhastusseadmega!

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju 
oht / seadme kahjustamise oht!
Muude kaubamärkide varuosade 
ja tarvikute kasutamine on ohtlik 
ning võib põhjustada vigastuse või 
varalise kahju või seadet kahjusta-
da. Ohutuse tagamiseks kasutage 
ainult originaalvaruosi ja lisatarvi-
kuid.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / seadme kah-
justamise oht
Puhastusvahendid ja pesuesemete 
pesueelse töötlemise vahendid 
(nt plekieemaldaja, pihustatavad 
eelpesuained jne) võivad seadme 
pinda kahjustada. Seetõttu pidage 
meeles:

 ■ Hoidke sellised ained seadme 
pindadest eemal.
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 ■ Puhastage seadet ainult veega 
ning pehme niiske lapiga.

 ■ Eemaldage kõik pesu- või pi-
hustusvahendi või muud jäägid 
kohe.

 Keskkonnakaitse
Pakend / kasutuskõlbmatuks 
muutunud seade

Kõrvaldage pakend kasutusest keskkonna-
le ohutult. See seade vastab EÜ Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmekäitluse 
(WEEE) direktiivi EC/2012/19 nõuetele.
Direktiivis on kirjeldatud EÜ liikmesriikides 
kehtestatud nõuded töökõlbmatute sea-
dmete tagastamiseks ja taaskasutuseks. 

Nõuandeid säästvaks kasu-
tuseks

 ■ Täitke pesumasin alati valitud program-
mi jaoks mõeldud maksimaalse koguse 
pesuesemetega.  
Programmide ülevaade →
Kasutus- ja paigaldusjuhendi lisaleht

 ■ Peske tavapäraselt määrdunud pesu 
ilma eelpesuta.

 ■ Energia ja pesuaine säästmine kergelt 
või tavapäraselt määrdunud pesu pese-
misel → Lk 24.

 ■ Temperatuuri valikul jälgige rõivaste 
etikettidel olevat teavet hoolduse 
kohta. Seadme temperatuurid võivad 
etikettidel toodud temperatuuridest 
erineda, et saavutada optimaalne kom-
binatsioon energiasäästust ja pesutule-
mustest.

 ■ Teave energia- ja veekulu kohta:  
Ekraanidele kuvatakse teave valitud 
programmide ligikaudse energia- ja 
veekulu kohta. 
Mida rohkem märgutulesid põleb, seda 
rohkem see programm energiat või 
vett tarbib. 
Nii saate programmiseadete valimisel 
võrrelda erinevate programmide ener-
gia- ja veekulu ja sobiva seade valida.

 ■ Energiasäästurežiim: kuvapaneeli 
valgustus kustub mõne minuti pä-
rast, käivitamise ja pausi Start vilgub. 
Valgustuse aktiveerimiseks vajutage 
ükskõik millisele nupule.

 ■ Kui pesuesemed kuivatatakse trummel-
kuivatis, valige tsentrifuugimiskiirus 
vastavalt kuivati tootja juhistele. 

 Paigaldus ja  
ühendamine
Seadmega kaasas
Märkus: kontrollige seadet transpordi-
kahjutuste suhtes. Ärge kunagi kasutage 
kahjustada saanud pesumasinat. Kaebuste 
korral võtke ühendust seadme edasimüüja 
või meie müügijärgse teeninduse osakon-
naga. → Lk 39.
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1  Toitejuhe
2  Kott:

 ■ paigaldus- ja kasutusjuhend
 ■ müügijärgse teeninduse osakon-

dade aadresside kataloog*
 ■ garantiisertifikaat*
 ■ Korgid pärast transpordipoltide 

eemaldamist jäävate avade sulge-
miseks

 ■ Mutrivõti*
3  Vee sisselaskevoolik Aqua-Stopiga 

mudelitel
4  Vee äravooluvoolik
5  Vee äravooluvooliku kinnitamise  

           hoidik
6  sisselaskevoolik standardsel /   

          Aqua-Stopiga mudelitel
         *sõltuvalt mudelist
Lisaks on vee äravooluvooliku ühendami-
seks sifooni vaja voolikuklambrit (läbimõõ-
duga 24-40 mm, saadaval edasimüüjate 
juures).
Tööriistad, mida vaja minna võib:

 ■ Ehituslood paigaldamiseks

 ■ Mutrivõti
 – WAF 13 transpordipoltide eemalda-

miseks ja
 – WAF 17 seadme jalgade ühetasa-

seks paigaldamiseks

Turvaline paigaldamine

 Hoiatus!
Vigastuseoht!

 ■ Pesumasin on raske. Olge selle tõstmi-
sel ettevaatlik. 

 ■ Ärge tõstke pesumasinat selle väljaul-
atuvatest osadest (nt uks) kinni hoides. 
Need võivad katki minna ja võite 
vigastada saada. Ärge tõstke pesumasi-
nat väljaulatuvatest osadest. 

 ■ Kui voolikud ja toitejuhe ei ole õigesti 
paigaldatud, siis on oht nende otsa 
komistada ja viga saada.

Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Külmunud voolikud võivad puruneda. 
Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus 
see külmuda võib.
Ettevaatust!
Veekahjustuste oht!
Vee sisselaskevooliku ja äravooluvooliku 
ühenduskohad on suure surve all.
Leke või veekahjustuse vältimiseks järgige 
selles osas toodud juhiseid.
Märkused

 ■ Lisaks siintoodud ohutusnõuetele tuleb 
pesumasina paigaldamisel järgida ko-
halike vee- ja elektriettevõtete eeskirju.

 ■ Kahtluste korral paluge seadme paigal-
damiseks abi spetsialistilt.
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Paigalduspind
Märkus: pesumasin tuleb paigaldada sta-
biilselt, et see kohalt liikuda ei saaks.

 ■ Paigalduskoht peab olema kindel ja 
ühetasane.

 ■ Ei sobi pehmed ega pehme kattega 
pinnad.

Paigaldamine alusele või puit-
põrandale
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Pesumasin võib tsentrifuugimise ajal võn-
kuma hakata ning aluselt maha libiseda.
Pesumasina jalad tuleb kindlustada kinni-
tusklambritega*.
Kinnitusklambrid:  
tellimisnumber WMZ 2200
Märkus: seadme paigaldamisel puitpõran-
dale:

 ■ Võimalusel paigaldage pesumasin 
nurka.

 ■ Kruvige põranda külge veekindel 
puitpaneel, mille paksus on vähemalt 
30 mm.

Seadme paigaldamine  
köögikappi

 Hoiatus!
Eluohtlik!
Voolu all olevate osade puudutamine on 
eluohtlik.
Ärge eemaldage seadme katteplaati.
Märkused

 ■ Pesumasina ja köögikapi vahele peab 
jääma vähemalt 60 cm.

 ■ Paigaldage pesumasin ainult monoliit-
se tööpinna alla, mis on naaberkappi-
dega tugevasti kokku kruvitud.

Transpordipoltide eemal-
damine
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!

 ■ Seadmele on transportimise ajaks pai-
galdatud transpordipoldid. Kui trans-
pordipolte ei eemaldata, võib näiteks 
trummel seadme kasutamise ajal kah-
justada saada. Enne seadme esimest 
kasutuskorda eemaldage kindlasti kõik 
neli transpordipolti. Pange transpordi-
poldid kindlasse kohta hoiule.

 ■ Kui seadet on vaja tulevikus trans-
portida, paigaldage transpordipoldid 
alati tagasi. See aitab vältida seadme 
kahjustumist.

Märkus: pange transpordipoldid ja nende 
ümbrised kindlasse kohta hoiule.

1. Võtke voolikud hoidikutest välja.
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3. Paigaldage katted. Lukustage kat-
ted tugevasti oma kohale, avaldades 
konksudele survet.

2. Kruvige lahti kõigi nelja trans-
pordiklambri kruvid ja eemaldage 
need. 
Eemaldage ümbrised. Selleks tuleb 
toitejuhe hoidikutest välja võtta.

Vooliku ja juhtme pikkused
 ■ Ühendus vasakul küljel

 ■ Paremakäeline ühendus

Näpunäide: edasimüüjate juurest ja müü-
gijärgse teeninduse osakonnast saab osta:

 ■ Aqua-Stop pikendusvoolik või külma 
vee sisselaskevoolik (ligikaudu 2,5 m). 
Tellimisnumber WMZ 2380. 

 ■ Pikem vee sisselaskevoolik (ligikaudu 
2,20 m) standardmudelile. 
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Vee sisselaskevoolik

Märkused
 ■ Ärge murdke, muutke ega lõigake voo-

likut ega suruge seda kokku (nii ei ole 
vooliku vastupidavus enam tagatud).

 ■ Keerake kruviühendused kinni ainult 
käega. Kruviühenduste tööriistaga 
(tangid) liiga tugevasti kinni keeramine 
võib nende keermeid kahjustada.

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.

Ühendus
Ühendage vee sisselaskevoolik veekraa-
niga (%” = 26,4 mm) ja seadmega (ei kehti 
Aqua-Stop mudelite korral, kus see on 
püsivalt paigaldatud):

 ■ Aqua-Stop

 ■ Standardne

Keerake veekraan ettevaatlikult lahti ja 
kontrollige, ega ühenduskohad leki.

Märkus: kruviühendusele mõjub veesurve.

Vee äravooluvoolik

Ettevaatust!
Veekahjustuste oht!
Kui vee äravooluvoolik suure veesurve 
tõttu pesumasina tühjendamise ajal kraa-
nikausist välja libiseb, võib väljavoolav vesi 
põhjustada kahjustusi. Kinnitage äravoolu-
voolik, et see oma kohal püsiks.

Märkus: Ärge jätke voolikut millegi vahele 
lõksu ega painutage seda.
Väljalaskevooliku saab paigaldada järgmi-
selt:

 ■ Väljavool kraanikaussi 

  Hoiatus! 
Põletusoht! 
Kõrgetel temperatuuridel on oht end 
põletada, kui puutute kokku kuuma 
pesuveega, näiteks kuuma pesuvee 
pesumasinast väljalaskmisel kraani-
kaussi. Vältige kokkupuudet kuuma 
pesuveega. 
Ettevaatust! 
Oht seadet / pesuesemeid kahjusta-
da 
Kui äravooluvooliku ots on äravoolava 
vee sees, siis võib vesi seadmesse taga-
si voolata ning seadet ja pesuesemeid 
kahjustada.
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Veenduge, et

 – vesi saab kraanikausist vabalt ära voo-
lata

 – vesi voolab ära piisavalt kiiresti.
 – vooliku ots on äravoolavast veest väljas

 ■ Äravool sifooni 
Ühenduskoht tuleb kindlustada vooli-
kuklambriga, millel läbimõõt on 24-40 
mm (saadaval edasimüüjate juures).

 ■ Äravool kummiümbrisega plast-
torusse või kanalisatsiooni

Tasakaalu seadmine
Kasutage seadme ühetasaseks paigaldami-
seks ehitusloodi.
Vali müra, suur vibratsioon ja kalduvajumi-
ne võivad tuleneda sellest, et pesumasin ei 
ole õigesti tasakaalus.
1. Keerake kinnitusmutrid mutrivõtme 

abil päripäeva lahti.
2. Kontrollige pesumasina tasakaalu ehi-

tusloodiga ning vajadusel reguleerige 
tasakaalu. Reguleerige seadme kõrgus, 
pöörates seadme jalgu. Seadme kõik 
neli jalga peavad olema kindlalt põran-
dal.

3. Keerake kinnitusmutter korpuse vastu 
kinni. 
Seda tehes hoidke pesumasina jalga 
tugevasti kinni ja ärge reguleerige selle 
kõrgust. Seadme kõikide jalgade kinni-
tusmutrid tuleb tugevasti vastu korpust 
kinni keerata.
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Elektriühendus

 Hoiatus!
Eluohtlik!
Voolu all olevate osade puudutamisel võite 
saada elektrilöögi.

 ■ Ärge kunagi puudutage ega hoidke 
pistikut märgade kätega.

 ■ Pistikut pistikupesast välja tõmmates 
võtke kinni pistikust endast, mitte ärge 
tõmmake juhtmest.

 ■ Ärge kunagi tõmmake pistikut pistiku-
pesast ajal, kui seade töötab.

Järgige järgmist teavet ja tagage, et:
Märkused

 ■ Elektrivõrgu pinge peab ühtima seadme 
andmeplaadil näidatud pingega. 
Andmeplaadil on täpsustatud ühendus-
võimsus ja vajalik ülekoormuskaitse.

 ■ Ühendage pesumasin ainult vahelduv-
vooluvõrgu pistikupessa, mis on õigesti 
paigaldatud ja maandatud.

 ■ Pistik peab pistikupessa sobima.
 ■ Juhe peab olema vastava läbimõõduga.
 ■ Maandussüsteem peab olema õigesti 

paigaldatud.
 ■ Toitejuhet võib (vajadusel) vahetada ai-

nult kvalifitseeritud elektrik. Toitejuht-
meid saab osta müügijärgse teenindu-
se osakonnast.

 ■ Ärge kasutage mitmeharulisi pistikuid, 
üleminekuid ega pikendusjuhtmeid.

 ■ Rikkevoolu-kaitselüliti kasutamisel 
kasutage ainult kehtivatele eeskirjadele 
vastavat lülitit, millel on sümbol  . 
Ainult sellise sümboliga lüliti vastab 
praegu kehtivatele eeskirjadele.

 ■ Toitepistikule peab alati olema vaba 
juurdepääs. Kui see ei ole kehtivate 
ohutusmääruste kohaselt võimalik, 

Enne esimest pesukorda
Pesumasinat on tehases põhjalikult kon-
trollitud. Katsetamisest masinasse jäänud 
vee eemaldamiseks käivitage esimene 
pesutsükkel ilma pesuesemeteta.
Märkused 

 ■ Pesumasin tuleb õigesti paigaldada 
ja vooluvõrku ühendada. Vt peatükki 
Paigaldamine → lk 12

 ■ Ärge kunagi kasutage kahjustada saa-
nud seadet.  
Võtke ühendust müügijärgse teenindu-
se osakonnaga.

1. Pesumasina kontrollimine.
2. Eemaldage juhtpaneelilt kaitsekile.
3. Ühendage pistik pistikupessa
4. Ühendage seadme pistik seinapistiku-

pessa.
5. Ärge pange seadmesse pesuesemeid. 

Sulgege seadme uks.
6. Käivitage sõltuvalt mudelist trumli 

puhastamisprogramm Drum Clean 90 
°C  või puuvillaste esemete pesupro-
gramm temperatuuril  Cottons 90 °C. 

7. Avage pesuvahendi sahtel.
8. Valage II sahtlisse 1 liiter vett. 
9. Pange II lahtrisse tavaline pesuaine. 

Märkus: vahu tekke vältimiseks kas-
utage ainult poolt soovitatud pesuaine 
kogusest. Villaste ega õrnast materjal-
ist esemete pesemisel ärge kasutage 
pesuainet.

10.  Sulgege pesuvahendi sahtel.
11. Vajutage nuppu  .

tuleb püsiühendusse ehitada lüliti 
(2-pooluseline väljalülitatav), jälgides 
kehtivaid elektrieeskirju.

 ■ Ärge murdke, muutke ega lõigake voo-
likut ega pressige seda kokku (nii ei ole 
vooliku vastupidavus enam tagatud).
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Transportimine, nt kolimisel

Näiteks kolimisel
Ettevalmistamine

1. Keerake veekraan kinni.
2. Alandage vee sisselaskevooliku surve. 

Hooldustööd – Vee sisselas kevooliku filter 
→ lk 34

3. Ühendage pesumasin vooluvõrgust 
lahti. 

4. Laske masinasse jäänud pesuvesi välja. 
Hooldustööd – Äravoolupump on um-
mistunud. → lk 33

5. Eemaldage voolikud.

Transpordikinnituste paigaldamine

1. Eemaldage katted ja pange need kind-
lasse kohta hoiules. 
Vajadusel kasutage kruvikeerajat.

1. Paigaldage poltide ümbrised (4 tk). 
Kinnitage toitejuhe kindlalt hoidiku-
tesse. Sisestage transpordipoldid ja 
keerake need mutrivõtmega (WAF 13) 
kinni.

Enne seadme sisse lülitamist:

Märkused
 ■ Transpordikinnitused peavad olema 

eemaldatud.
 ■ Selleks, et vältida kasutamata pesuaine 

voolamist äravoolu järgmise pesemise 
ajal, valage II sahtlisse 1 liiter vett ja käi-
vitage programm  Tsentrifuugimine /

 loputusvee väljalaskmine / tühjenda-
mine (kui soovite ainult tsentrifuugida, 
seadistage p/min (tsentrifuugimiskii-
rus) asendisse - 0

12. Programmi lõppedes lülitage pesuma-
sin välja.

Pesumasin on nüüd kasutamiseks 
valmis.
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 Seadmega tutvumine
Pesumasin

1  Pesuaine sahtel 
2  Juhtpaneel ja ekraan
3  Pesumasina uks koos käepidemega

3a  Pesumasina ukse avamine
3b  Sulgege uks
4  Teenindustööde klapp 
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Juhtpaneel
Sõltuvalt mudelist

1  Programmid 
Ülevaate kõikidest programmidest 
leiate kasutus- ja paigaldusjuhendi 
lisalehelt.

2  Programmi valikunupp:
 ■ programmi valimiseks
 ■ pesumasina sisse-välja lülitami-

seks
3  Ekraanipaneel koos nuppude ja 

ekraanidega

Märkus: kõik nupud on puutetundlikud. 
Neid tuleb puudutada õrnalt.
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Ekraani näidik Kirjeldus
1 Valitav Temperatuur

 - 90 °C  = külm
2 Valitav Tsentrifuugimis-

kiirus
- - - -, 0 - 
1200** 

0 = ilma tsentrifuugi-
mistsüklita, ainult lopu-
tusveest tühjendamine, 
= loputusvee jätmisega 
paaki

Ekraan

3 Programmi lõpuaeg
(näiteks 2:30); Programmi kestus

sõltuvalt valitud prog-
rammist tundides ja mi-
nutites (tunnid:minutid)

1 - 24 Programmi lõpp (lõpu-
aeg) ...h (tunni) pärast
programm lõppeb ... 
tunni pärast

*   sõltuvalt mudelist
** sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja 
mudelist
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Rohkem teavet ekraanipaneelil
Ekraani 
näidik

Kirjeldus

6 ,5 * *  kg Soovitused pesuko-
guse kohta
Programmi edene-
mine:
Programmi lõpp

- - - Programmi lõpp pe-
suesemete jätmisega 
loputusvette
Pesumasina uks
→ “Pesu lisamine ja 
eemaldamine” lk 29

→ ?  “Lahendused 
probleemide korral” 
lk 35

 Veekraan

→ ?  “Lahendused 
probleemide korral” 
lk 35

Lapselukk
→ “Lapselukk” lk 29

→ ?  “Lahendused 
probleemide korral” 
lk 35
Trumli puhastusprog-
rammi*   märgutuli
→ “Programmi käivita-
mine” lk 28

→   Seadme seadis-
tused lk 31

:- - Veateadete ekraan

→ “Teave ekraanipa-
neelil” lk 34

0 - 4 Helisignaali seade:

→   Seadme seadis-
tused lk 31

*   sõltuvalt mudelist 
** sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja 
mudelist

Ekraani 
näidik

Kirjeldus

4 Programmi lisasätted:
→ Lk 25

  Speed Eco (säästlik 
kiirus)
Water Plus/Rinse Plus* 
(rohkem vett ja lisalopu-
tus)
Easy-Iron* 
Prewash*

5 Nupp programmi käivi-
tamiseks ja katkestami-
seks,näiteks pesuesemete 
lisamiseks, ning program-
mi tühistamiseks

*   sõltuvalt mudelist
** sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja 
mudelist
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 Pesuesemed
Pesu ettevalmistamine
Ettevaatust!

Oht seadet / pesuesemeid kahjustada
Võõrkehad (näiteks mündid, kirjaklambrid, 
nõelad, naelad) võivad pesuesemeid või 
pesumasina osi kahjustada.
Seetõttu toimige enne pesuesemete pesu-
masinasse panekut järgmiselt:

 ■ Tühjendage taskud.

 ■ Eemaldage taskutest metallesemed 
(kirjaklambrid jms).

 ■ Õrnu esemeid (kardinad, traadiga rin-
nahoidjad jne) tuleb pesta pesukotis.

 ■ Sulgege tõmblukud ja nööpige katted 
kinni.

 ■ Tühjendage taskud liivast.
 ■ Eemaldage kardina kinnitused või pes-

ke kardinaid pesukotis.

Pesuesemete sorteerimine
Sorteerige pesuesemed vastavalt etiketti-
del olevatele hooldusjuhistele ja tootjain-
formatsioonile vastavalt:

 ■ Kanga liigile
 ■ Värvile 

Märkus: pesu võib värvi muuta või ei 
pruugi korralikult puhtaks saada. Peske 
valgeid ja värvilisi esemeid eraldi. Peske 
uusi eredavärvilisi esemeid esimesel 
pesukorral eraldi.

 ■ Määrdumusastmele 
Peske koos sama määrdumisastmega 
pesuesemeid.

Näiteid määrdumusastmete kohta → Lk 24
 – Kerge: ei vaja eelpesu, vajadusel 

valige programmi lisaseade Speed.
 – Tavapärane
 – Määrdunud: pange pesumasinas-

se vähem pesuesemeid ja valige 
eelpesuga programm.

 – Plekiline: töödelge plekke kohe 
pärast nende tekkimist pesueseme-
tele. Kõigepealt tupsutage plekki 
seebivahuse veega. Ärge hõõruge. 
Seejärel peske pesuesemed vastava 
programmiga. Raskestieemalda-
tavad või kuivanud plekid kaovad 
sageli alles pärast mitut pesukorda.

 ■ Tooteetikettidel kasutatavad sümbolid 
Märkus: Sümbolitel olevad numbrid 
näitavad maksimumtemperatuuri, 
mida kasutada tohib.

 Kasutada võib tavapärast pe-
suprogrammi, näiteks  Cottons 
(puuvill)

 Tuleb kasutada õrnadele pesue-
semetele mõeldud programmi, 
näiteks  Easy-Care (kergestihool-
datavad esemed)

 Tuleb kasutada eriti õrnadele pe-
suesemetele mõeldud program-
mi, näiteks  Delicate/Silk (õrnad/
siidesemed)

 Sobib käsitsi pesuks, näiteks pro-
gramm  Wool (vill)

 Ei tohi pesta pesumasinas.

Tärgeldamine
Märkus: mitte kasutada kangapehmen-
dajat.
Riiete jäigamaks muutmiseks võib kasuta-
da vedeltärklist, eelkõige loputusprogram-
mis ja puuvillaste riiete pesuprogrammis. 
Valage tärklis vastavalt tootja juhistele 
sahtlisse  (vajadusel puhastage sahtel 
enne).
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Värvimine / pleegitamine
Värvige ainult kodumajapidamiseks vaja-
likke koguseid. Sool võib roostevaba terast 
kahjustada! Jälgige värvi tootja juhiseid!
Pesumasinat ei tohi kasutada pesu plee-
gitamiseks!

Detergent

 Pesuaine
Õigesti valitud pesuaine
Pesueseme etiketil on toodud oluline 
teave õige pesuaine, pesutemperatuuri 
ja pesu käitlemise kohta. → Vt ka www.
sartex.ch
Veebilehelt www.cleanright.eu leiate 
lisateavet pesuainete, hooldustoodete 
ja puhastusvahendite kasutamise kohta 
kodumajapidamises.

 ■ Tavapärane pesuaine koos optiliste 
kirgastajatega 
Sobib linasest või puuvillasest mater-
jalist, vastupidavate, keetmist taluvate 
esemete pesemiseks. Programm: Cot-
tons/cold - kuni 90 °C 

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

 ■ Pesuaine värviliste/õrnast materja-
list esemete pesemiseks, ilma optilis-
te kirgastajateta 
Sobib kergestihooldatavast kiudma-
terjalist ja sünteetilisest kiudmaterjalist 
värviliste esemete pesemiseks. 
Programm: Easy-Care/ cold - kuni 60 °C

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

 ■ Pesuaine villaste esemete pesemiseks 
Sobib kasutamiseks programmiga 
Wool/ cold - kuni 40 °C

Energia ja pesuaine säästmine
Kergelt või tavapäraselt määrdunud pesu 
pesemisel on võimalik säästa energiat (ma-
dalam pesutemperatuur) ja pesuainet.

Säästmine Määrdumisaste / 
märkus

Vähendatud 
temperatuur ja 
pesuaine kogus 
vastavalt soovita-
tud annusele

Kerge
Nähtavat mustust ega 
plekke ei ole. Näiteks:

 ■ Kerged suverõivad 
/ spordirõivad (kan-
tud mõni tund) 

 ■ T-särgid, särgid, 
pluusid (kantud üks 
päev) 

 ■ Külaliste voodipesu 
ja käterätikud (ka-
sutatud üks päev)

Tavapärane
Tavapärane nähtav 
mustus või mõned 
kerged
plekid, näiteks:

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

 ■ Käterätid, voodipe-
su (kasutatud üks 
nädal)

Temperatuur 
vastavalt etike-
til märgitule ja 
pesuaine kogus 
vastavalt soovi-
tatud kogusele 
väga määrdunud 
pesu korral

Määrdunud
Selgelt nähtav mustus 
ja/või plekid, näiteks 
riidest salvrätid, imiku-
rõivad, töörõivad

Märkus: pesuainete/lisandite/hooldustoo-
dete ja puhastusvahendite koguse mõõt-
misel tuleb alati järgida tootja juhiseid ja 
teavet. → Lk 28
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 Programmi  
vaikeseaded
Need kuvatakse ekraanipaneelil pärast 
programmi valimist.
Vaikeseadeid on võimalik muuta järgmi-
selt.
Selleks vajutage korduvalt vastavat nuppu, 
kuni ekraanipaneelile kuvatakse soovitud 
säte.

Märkus: nuppude vajutamisel ja allhoid-
misel liigutakse automaatselt läbi seadis-
tatud väärtuste. Seejärel vajutage nuppu 
veel kord ja saate seadistatud väärtusi 
uuesti muuta.

Ülevaate kõikidest võimalikest program-
misätetest leiate kasutus- ja paigaldusju-
hendi lisalehelt.

Temperatuur 
(°C, Temp. )
Selleks vajutage korduvalt vastavat nuppu, 
kuni soovitud seade on paigas.
Maksimumtemperatuur, mida võimalik 
valida on, sõltub valitud programmist.

Spin speed (Tsentrifuugimiski-
irus) 
( ,  rpm.)
Sõltuvalt programmi edenemisest on tsen-
trifuugimiskiirust (p/min, pööret minutis) 
võimalik muuta enne programmi käivitu-
mist ja selle ajal.
Seade 0: Ilma lõpliku tsentrifuugimiseta, 
vesi pumbatakse seadmest välja. Pesu jääb 
loputusvette. Pesu jääb trumlisse märjana 
(on esemeid, mida ei tohi tsentrifuugida).

Säte----: (loputusvee jätmisega paaki) = 
ilma lõpptsentrifuugimiseta. Pesu jääb 
pärast viimast loputamist vette.

Pesu jätmise loputusvette saate valida 
selleks, et vältida pesu kortsumist, kui seda 
kohe pärast programmi lõppu masinast 
välja ei võeta.
Programmi jätkamine / lõpetamine → Lk 
30

Valitav maksimumkiirus sõltub seadme 
mudelist ja programmist.

Programmi lõpuaeg
( , Programmi lõpuaeg )
Enne programmi käivitamist saab eelne-
valt valida programmi lõpuaja ühe tunni 
kaupa (h = hour) kuni 24 tunniks.

Selleks toimige järgmiselt:
1. Valige programm. 

Kuvatakse valitud programmi kestus, 
näiteks 2:30 (tunnid : minutid).

2. Vajutage mitu korda programmi lõpu-
aja nuppu, kuni ekraanile kuvatakse 
soovitud tundide arv.

3. Vajutage nuppu . Programm käivi-
tub. 
Ekraanipaneelile kuvatakse valitud 
tundide arv (näiteks 8 h) ning see aeg 
loendatakse maha, kuni pesuprog-
ramm käivitub. Seejärel kuvatakse 
programmi kestus.

Märkus: programmi kestust kohandatakse 
automaatselt programmi töötamise ajal.
Programmi kestust võivad mõjutada tea-
tud tegurid, näiteks:

 ■ Programmi sätted
 ■ Pesuaine kogus (täiendavad loputust-

süklid lisavahu tekkimise korral)
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 ■ Pesuesemete kogus / tekstiilide tüüp 

(vesi imendub erinevalt)
 ■ Tasakaalustamatus mitmete tsentrifuu-

gimistsüklite tõttu
 ■ Pingekõikumised
 ■ Veesurve (sissevoolu kiirus).

Pärast programmi käivitumist 
saab eelnevalt seadistatud programmi 
lõpuaega muuta järgmiselt:
1. Vajutage nuppu .
2. Muutke valitud tundide arvu program-

mi lõpuaja nupust.
3. Vajutage nuppu .

Pärast programmi käivitamist saab pe-
suesemeid vajadusel lisada või ära võtta. 
→ Lk 29

 Programmi lisasät-
ted
Ülevaate kõikidest võimalikest lisasäte-
test leiate kasutus- ja paigaldusjuhendi 
lisalehelt.
Sätted võivad sõltuvalt mudelist erineda.

Speed Eco
(    , Speed/Eco, Speed Eco Perfect)
Kahe valitud sättega nupp kahe valitud 
programmi kohandamiseks:

 ■ Kiirus 
Lühema ajaga pesemiseks. Tulemus on 
võrreldav valitud programmi omaga, 
kuid energiat kulub rohkem, ilma sätte-
ta Speed Eco. 
Märkus:ärge ületage pesu maksimum-
kogust.

 ■ Eco 
Optimaalse energiaga pesemine 
vähendatud temperatuuril. Tulemus on 
võrreldav valitud programmi omaga, 
ilma sätteta Speed Eco.

Selleks vajutage nuppu. Kõigepealt saate 
valida kiirusesätte.  Nupu uuesti vajuta-
misel säte Eco aktiveeritakse. Kui säte on 
aktiveeritud, kuvatakse ekraanile vastav 
sümbol.

Nupu uuesti vajutamisel ei ole säte enam 
aktiivne.
Nupp sõltuvalt mudelist

Easy Iron
(Easy Iron )
Vähendab pesu kortsumist, spetsiaalne 
tsentrifuugimisjärjekord, kohevuse lisami-
ne, vähendatud tsentrifuugimiskiirus.

Märkus:  pesuesemetesse jäävat jääkniis-
kust vähendatakse veidi.

Water Plus
( ,Water Plus )
Nupp sõltuvalt mudelist
Suurem veetase ja täiendav pesutsükkel 
tundliku naha korral või väga pehme vee-
ga piirkondades.

Prewash
( )
Nupp sõltuvalt mudelist 
Väga määrdunud pesuesemetele.

Märkus: valage pesuaine I ja II lahtrisse.
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Programmi valimine / seadme 
sisselülitamine
Märkus: kui lapselukk on aktiveeritud, 
tuleb see kõigepealt deaktiveerida. Alles 
siis saate programmi seadistada.

Kasutage soovitud programmi valimiseks 
programmi valikunuppu. Seda nuppu saab 
pöörata mõlemas suunas.

Seade lülitub sisse.

Ekraanipaneelile kuvatakse valitud prog-
rammi vaikesätted: 

 ■ Temperatuur*,
 ■ Maksimaalne pesukogus ja programmi 

kestus (vaheldumisi)
 ■ Energiakulu *.

*sõltuvalt mudelist

 Seadme  
kasutamine
Pesumasina ettevalmistamine
Märkus: pesumasin peab olema õigesti 
paigaldatud ja ühendatud. → Lk 12

1.  Ühendage pistik seinapistikupessa.
2.  Keerake veekraan lahti
3.  Avage pesumasina uks.
4.  Kontrollige, et trummel oleks täielikult 

tühi. Vajadusel laske sellest vesi välja.
~

Programmi vaikeseadete 
muutmine
Saate kasutada kõikide pesutsüklite vaiki-
misi valitud sätteid või neid muuta.
Selleks vajutage korduvalt vastavat nuppu, 
kuni soovitud seade on paigas. 
Sätted aktiveeritakse automaatselt, neid ei 
ole vaja eraldi kinnitada.
Sätteid ei salvestata pärast pesumasina 
väljalülitamist.
Programmi vaikesätted → Lk 25

Programmi lisaseadete  
valimine
Lisasätete ja –valikutega saate pesutsükli 
pestavatele esemetele sobivamaks kohan-
dada.
Lisaseadeid on võimalik valida või deakti-
veerida sõltuvalt programmi edenemisest.
Sätte aktiveerimisel süttivad nupu märgu-
tuled.
Sätteid ei salvestata pärast pesumasina 
väljalülitamist.
Programmi lisasätted → Lk 26

Pesuesemete asetamine trum-
lisse

 Hoiatus!
Eluohtlik!
Pesuesemed, mida on eelnevalt töödeldud 
lahusteid sisaldavate puhastusvahendite-
ga, näiteks plekieemaldaja või puhastus-
lahusega, võivad pärast pesumasinasse 
panekut tekitada plahvatuse. Loputage 
selliseid pesuesemeid enne pesumasinas-
se panekut hoolikalt käsitsi.
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Märkused

 ■ Pange pesumasinasse erinevate mõõt-
metega pesuesemeid. See võimaldab 
pesul tsentrifuugimise ajal paremini 
jaotuda. Üksikud pesuesemed võivad 
trumli tsentrifuugimisel tasakaalust 
välja viia.

 ■ Ärge täitke pesumasinat üle suurima 
lubatud pesukoguse. See mõjub eba-
soodsalt pesutulemusele ja soodustab 
pesuesemete kortsumist.

1. Pange eelnevalt sorteeritud pesuese-
med kokkuvoltimata kujul trumlisse.

2. Jälgige, et midagi ei jääks pesumasina 
ukse ja selle tihendi vahele, ja pange 
pesumasina uks kinni.

Pesuaine ja hooldustoodete 
doseerimine ja lisamine
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Puhastusvahendid ja pesuesemete pe-
sueelse töötlemise vahendid (nt plekiee-
maldaja, pihustatavad eelpesuained jne) 
võivad pesumasina pinda kahjustada. 
Hoidke need pesumasinast eemal. Vajadu-
sel eemaldage selliste vahendite jäägid ja 
muud pritsmed kohe niiske lapiga.

Doseerimine
Pesuaine ja hooldustoodete doseerimisel 
tuleb järgida järgmist:

 ■ Veekaredus (küsige kohalikust veeva-
rustuseettevõttest)

 ■ Tootja juhised pakendil

 ■ Pesuesemete kogus
 ■ Määrdumisaste.

Lisamine

1. Pange eelnevalt sorteeritud pesuese-
med kokkuvoltimata kujul trumlisse. 

 Hoiatus! 
Silmade ja nahaärrituse oht! 
Töötava pesumasina pesuaine sahtli 
avamisel võivad pesuaine ja hooldus-
tooted sellest välja pritsida. 
Avage sahtel ettevaatlikult. 
Pesuainete või hooldustoodete sattu-
misel silma või nahale loputage kohe 
hoolikalt veega. 
Alla neelamise korral pöörduda arsti 
poole.

2. Lisage pesuvahend ja/või hooldustoo-
ted

Jaotur I 
Eelpesuva-
hend 

Pehmendaja, tärgeldusva-
hend. Ärge ületage maksi-
mumdoosi

Jaotur II Põhipesuvahend, veepeh-
mendaja, valgendi, plekiee-
maldaja

Märkused
 – Pesuvahendite/lisandite/hooldusto-

odete ja puhastusvahendite koguse 
mõõtmisel tuleb alati järgida tootja 
juhiseid ja teavet.

 – Lahustage paks pehmendaja ja lopu-
tusvahend vees. Nii ei teki ummistusi.

 – Valage vedel pesuvahend selleks mõel-
dud jaoturisse ja pange see trumlisse.
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Programmi käivitamine
Vajutage nuppu   . Märgutuli süttib ja 
programm käivitub.
Märkus: programmi käivitamiseks vaju-
tage ja hoidke all nuppu A. Nii ei käivitu 
programm juhuslikult, kui keegi vastu 
nuppu läheb.
Programmi ajal kuvatakse ekraanipaneelil 
“Ready in” lõpuaeg või pärast pesuprog-
rammi käivitumist programmi kestus ja 
programmi edenemise sümbolid.
→ Lk 21

Kui soovite programmi lukustada, et 
takistada selle kogemata reguleerimist, 
saate valida lapseluku. Selleks toimige 
järgmiselt.

Lapselukk
(  3 s.)
Pesumasin on võimalik lukustada, takis-
tades seatud funktsioonide juhuslikku 
käivitamist.  Selleks tuleb pärast program-
mi käivitamist aktiveerida lapselukk.
Lapseluku aktiveerimiseks/deaktiveerimi-
seks vajutage ja hoidke nuppu Start/pause 
viis sekundit all. Ekraanil kuvatakse sümbol  

.
 ■  põleb: lapselukk on aktiveeritud.
 ■  vilgub: lapselukk on aktiveeritud ja 

programmi valikunuppu on keeratud. 
Lapseluku deaktiveerimiseks lähtesta-
ge programmi valikunupp esialgsele 
programmile. Sümbol süttib uuesti. 
Märkus: programmi lõppemise vältimi-
seks ärge keerake programmi valiku-
nuppu väljalülitatud asendisse.

Märkus:  lapselukk jääb aktiveerituks ka
pärast pesumasina väljalülitamist. Enne
järgmise programmi valimist deaktiveerige
lapselukk.

Leotamine
Pärast soovitud programmi valimist saab 
pesuesemeid leotada.
1. Valage II sahtlisse leotus- või pesuaine, 

järgides tootja juhiseid.
2. Vajutage nuppu . Programm käivi-

tub.
3. Ligikaudu 10 minuti pärast vajutage 

nuppu , et programm katkestada.
4. Laske pesul liguneda nii kaua kui 

soovite. Seejärel vajutage programmi 
jätkamiseks veel kord nuppu  või 
muutke programmi.

Märkused
 ■ Pange masinasse sama värvi esemed.
 ■ Pesuvahendit ei ole vaja rohkem lisada, 

pesemiseks kasutatakse leotusvett.

Pesuesemete lisamine
Pesuesemeid saab lisada ja ära võtta ka 
pärast programmi algust.
Selleks vajutage nuppu . 
Nupu  märgutuli vilgub ja masin tuvas-
tab, kas on võimalik pesuesemeid lisada. 
Kui ekraanipaneelil:

 ■ Kui ekraanil kuvatakse sümbol , siis 
saab pesu lisada.

 ■ Kui ekraanil kuvatakse sümbol , siis ei 
saa pesu lisada.

Programmi jätkamiseks vajutage nuppu   
. Programm jätkub automaatselt.
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Märkus: 

 ■ Ärge hoidke pesuesemete lisamisel 
pesumasina ust liiga kaua lahti, sest 
sellest võib lekkida vett.

 ■ Ohutuse tagamiseks ei ole pesumasina 
ust võimalik avada ega pesuesemeid li-
sada juhul, kui veetase või temperatuur 
on kõrge, ega tsentrifuugimise ajal.

 ■ Pesuesemete lisamise ajal ei kuvata 
pesumasinas olevat pesukogust.

Programmivahetus
1. Vajutage nuppu .
2. Valige programm.
3. Vajutage nuppu . Uus programm 

algab algusest.

Programmi tühistamine
Kõrgetel temperatuuridel programmid:
1. Vajutage nuppu .
2. Pesu jahutamiseks Valige Rinse .
3. Vajutage nuppu .
Madalatel temperatuuridel programmid:
1. Vajutage nuppu .
2. Valige  Tsentrifuugimine/  loputus-

vee väljalaskmine / tühjendamine (ai-
nult tsentrifuugimise korral seadistage 
p/min (tsentrifuugimiskiirus) asendisse 
- 0 - ).

3. Vajutage nuppu .

Programmi lõpp loputuse 
hoidmise ajal
Ekraanipaneelile kuvatakse ----  ja nupu 

  märgutuli vilgub.
Programmi jätkamiseks valige nupp  või 
tsentrifuugimiskiirus.
Programmi lõpetamiseks seadistage prog-
rammi valikunupp seadistusele  Tsent-
rifuugimine /  loputusvee väljalaskmine 
/ tühjendamine (ainult tsentrifuugimise 
korral seadistage p/min (tsentrifuugimiskii-
rus) asendisse - 0 - ) ja valige nupp .

Programmi lõpp
Ekraanipaneelile kuvatakse End ja nupu 

  märgutuli kustub.

Pesuesemete väljavõtmine / 
masina väljalülitamine
1. Avage pesumasina uks ja võtke pesu-

esemed välja.
2. Seadke programmi valikunupp väljalül-

itatud asendisse Off.  
Seade lülitub välja.

3. Keerake veekraan kinni. 
Märkus: ei kehti Aqua-Stop süsteemi-
ga mudelitele.

Märkused
 ■ Ärge jätke pesuesemeid trumlisse. 

Trumlisse jäetud pesuesemed võivad 
järgmisel pesukorral kokku tõmbuda 
või teistele esemetele värvi anda.

 ■ Eemaldage trumlist ja tihendilt kõik 
võõrkehad - roostetamisoht.

 ■ Pühkige kummitihend kuivaks.

 ■ Jätke pesumasina uks ja pesuaine sahtel 
avatuks, et jääkvesi aurustuda saaks.  

 ■ Oodake alati kuni programmi lõpuni, 
sest pesumasin võib veel lukustatud olla. 
Lülitage pesumasin sisse ja oodake, kuni 
selle lahtilukustamise seade aktiveerub.

 ■ Programmi lõppedes lülitub seade 
energiasäästurežiimi. Ekraanid kustu-
vad. Energiasäästurežiimist väljumiseks 
puudutage mis tahes nuppu.
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 Andurid
Automaatne pesukoguse tuv-
astamine
Sõltuvalt pesuesemete liigist ja kogusest 
reguleerib pesukoguse reguleerimise süs-
teem tarbitava vee koguse ja programmi 
kestuse iga programmi korral automaat-
selt.

Pesukoguse tasakaalustamise 
süsteem
Automaatne pesukoguse tasakaalustamise 
süsteem tuvastab pesukoguse tasakaalus-
tamatuse ja tagab pesuesemete ühtlase 
jaotumise, käivitades trumli pöörlemise ja 
selle seejärel välja lülitades, nii mitu korda.
Kui pesuesemed on väga ebaühtlaselt jao-
tatud, vähendatakse ohutuse tagamiseks 
tsentrifuugimistsükli kiirust või katkesta-
takse see.
Märkus: jaotage suured ja väiksed esemed 
trumlis ühtlaselt. → Lk 37

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

Märkus: lubatust väiksema pinge korral 
vilgub ekraanipaneelil koolon.

Toitepinge stabiliseerudes jätkab prog-
ramm tööd. Ekraanile kuvatav koolon 
lõpetab vilkumise.

Pinge kontrollimise süsteem aktiveerub 
programmi käivitumisel. 

Märkus: voolukatkestuse korral lõpetab 
pesumasin töötamise. Vooluühenduse 
taastudes jätkab programm tööd. 

Kui programmi kestus pinge langusest 
tingituna pikeneb, vilgub ekraanil punkt.

 Seadme seadis-
tused
Saate muuta järgmiseid sätteid:

 ■ Nuppude ja teavitussignaalide helitu-
gevust (näiteks programmi lõpus) ja/
või

 ■ Nupusignaalide helitugevuse ja/või
 ■ Trumli puhastuse meeldetuletuse 

sisse-välja lülitamine*.

Nende seadistuste muutmiseks tuleb akti-
veerida seadistusrežiim.

1/2/3/... programmi valikunupu asendid
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 = väljas,  = vaikne, 
 = keskmine,  = vali, 
 = väga vali

Seadistamisrežiimist väljumine
Nüüd saate toimingu lõpuni viia ja keerata 

 Hoiatus!
Eluohtlik!
Voolu all olevate osade puudutamisel võite 
saada elektrilöögi.
Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik 
pistikupesast.

 Hoiatus!
Mürgistusoht!
Lahusteid sisaldavatest puhastusvahendi-
test võivad eralduda mürgised aurud.
Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhas-
tusvahendeid.

Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Lahusteid sisaldavad puhastusvahendid 
võivad seadme pinda ja komponente 
kahjustada.
Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhas-
tusvahendeid.

Vältige pesuvahendi jääkide kuhjumist 
ja lõhna  moodustumist pesumasinasse, 
järgides järgmiseid juhiseid:
Märkused

 ■ Tagage ruumis piisav ventilatsioon.
 ■ Kui pesumasinat ei kasutata, hoidke 

pesumasina ust ja pesuvahendi sahtlit 
veidi lahti.

 ■ Peske aeg- ajalt puuvillaste esemete 
pesuprogrammiga temperatuuril  
Cottons 60 °C ja pesupulbriga.

 Hooldustööd

Seadistamisrežiimi aktiveerimine

1. Keerake programmi valikunupp 
asendisse 1. Pesumasin on sisse lüli-
tatud.

2. Vajutage nuppu   ja keerake samal 
ajal programmi valikunuppu päripäeva 
asendisse 2. Laske nupp lahti.

Sätete režiim on aktiveeritud ja ekraanipa-
neelile kuvatakse teavitussignaalide helitu-
gevuse tase (näiteks programmi lõpus).
Signaali helitugevuse muutmine

 ■ Teavitussignaalide helitugevust saab 
muuta programmi lõpuaja nupust 
(programmi valikunupp peab olema 
asendis 2.

 ■ Nupusignaalide helitugevuse muutmi-
seks keerake programmi valikunupp 
asendisse 3. Helitugevuse muutmiseks 
kasutage uuesti programmi lõpuaja 
nuppu.

Trumli puhastuse meeldetuletuse sis-
se-välja lülitamine*
Trumli puhastuse meeldetuletuse sis-
se-välja lülitamiseks pöörake programmi 
valikunupp asendisse 4. Meeldetuletuse 
sisse-välja lülitamiseks kasutage program-
mi lõpuaja nuppu.

Seadistuse aktiveerimisel kõlab helisignaal.

programmi valikunupu väljalülitatud asen-
disse Off. Sätted salvestatakse.
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Seadme korpus / juhtpaneel
 ■ Eemaldage pesuvahendi jäägid kohe.
 ■ Pühkige neid pehme niiske lapiga.
 ■ Ärge puhastage pesumasinat veejoa 

all.

Trummel
Kasutage puhastamiseks kloorivaba pu-
hastusvahendit. Ärge kasutage traatnuus-
tikut.
Kui pesumasinasse on tekkinud ebameel-
div lõhn või soovite trumlit puhastada, 
käivitage  Drum Clean trumli puhastus-
programm temperatuuril 90 °C või  Cot-
tons puuvillaste esemete pesuprogramm 
temperatuuril 90 °C ilma pesuesemeteta. 
Lisage pesupulber.

Katlakivi eemaldamine
Õige koguse pesuvahendi kasutamisel ei 
ole vaja seadmest katlakivi eemaldada. Kui 
see siiski vajalikuks osutub, järgige katlakivi 
eemaldamise vahendi pakendil olevaid 
juhiseid. Sobivaid katlakivi eemaldamise 
vahendeid on võimalik osta meie veebilehe 
kaudu või klienditeenindusest. 

Pesuaine sahtel ja korpus
Juhul kui pesumasinas on pesuaine või 
kangapehmendaja jääke:
1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. Va-

jutage sahtli sisu allapoole ja eemald-
age sahtel täielikult.

2. Sahtli sisu eemaldamiseks vajutage 
seda altpoolt sõrmega ülespoole.

3. Puhastage pesuaine jaoturi alus ja 
sahtli sisu vee ja harjaga ning kuivat-
age. Puhastage seade ka seestpoolt.

4. Pange sisu sahtlisse tagasi ja kinnit-
age see oma kohale (lükake silinder 
juhtvardale).

5. Lükake pesuaine sahtel oma kohale 
tagasi.

Märkus: jätke sahtel avatuks, et liigne vesi 
saaks aurustuda.
Pesumasina ühendamisel järgige järgmist 
teavet:

Äravoolupump on ummis-
tunud, pesumasina tühjen-
damine hädaolukorras

 Hoiatus!
Põletuseoht!
Kõrgetel temperatuuridel pesemisel on 
pesuvesi kuum. Kokkupuutel kuuma pesu-
veega võite saada põletada.
Laske pesuveel alati jahtuda.
1. Keerake veekraan kinni, et rohkem vett 

masinasse ei voolaks ja et masinast 
olev vesi pumba kaudu välja voolaks.

2. Seadke programmi valikunupp väljalül-
itatud asendisse Off. Tõmmake pistik 
pistikupesast.

3. Avage teenindustööde klapp. 
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4. Võtke äravooluvoolik hoidikust välja. 

Eemaldage äravooluvooliku kork ja 
laske pesuveel sobivasse anumasse 
välja voolata. 
Pange kork oma kohale tagasi ja kinni-
tage äravooluvoolik uuesti hoidikusse.

5. Kruvige pumbakate ettevaatlikult lahti 
(sellesse võib olla jäänud vett). 
Puhastage sisemus, pumbakatte 
keermega ühendus ja pumbakorpus. 
Pumba tiivik peab saama pöörelda. 
Pange pumbakate peale tagasi ja kru-
vige see tugevasti kinni. Käepide peab 
olema vertikaalasendis.

6. Lukustage teenindustööde klapp oma 
kohale tagasi ja sulgege see.

Märkus: selleks, et vältida kasutamata 
pesuaine voolamist otse äravoolu järgmise 
pesutsükli ajal: Valage II sahtlisse 1 liiter 
vett ja käivitage  Tsentrifuugimine/  
loputusvee väljalaskmine / tühjendamine 
(ainult tsentrifuugimistsükli korral seadis-
tage p/min (tsentrifuugimiskiirus) asendis-
se - 0 -).

Äravooluvoolik ja sifoon on 
ummistunud
1. Lülitage pesumasin välja. Tõmmake 

pistik seinapistikupesast!
2. Lõdvendage voolikuklambrit ja ee-

maldage ettevaatlikult äravooluvoolik. 
3. Puhastage äravooluvoolik ja sifooni 

ühenduskoht.

4. Pange äravooluvoolik oma kohale 
tagasi ja kinnitage ühenduskoht vooli-
kuklambriga. 

Vee sisselaskevooliku filter on 
ummistunud
Alandage vee sisselaskevooliku surve:

1. Keerake veekraan kinni!
2. Valige ükskõik milline programm (väl-

jaarvatud Rinse/ /Spin/Empty).
3. Vajutage käivitamise ja pausi nuppu 

( ). Laske programmil umbes 
40 sekundit töötada.

4. Keerake programmi valikunupp väljalü-
litatud asendisse Off. 
Tõmmake pistik seinapistikupesast 
välja.

5. Ühendage voolik veekraani küljest 
lahti. Puhastage filtrit väikse harjaga.
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6. Tavalistel või Aqua-Secure seadisega 

mudelitel puhastage seadme tagaküljel 
olev filter: 
Võtke voolik pesumasina tagant ära.

7. Ühendage voolik ja kontrollige seda 
lekete suhtes. 

 Lahendused probl-
eemide korral
Hädaolukorras vabastamine
Näiteks voolukatkestuse korral 
Vooluühenduse taastudes jätkab pro-
gramm tööd. 
Kui pesu on siiski vaja välja võtta, on pesu-
masina ust võimalik avada järgmiselt:

 Hoiatus!
Põletuseoht!
Kõrgetel temperatuuridel on oht end põle-
tada, kui puutute kokku kuuma pesuvee ja 
pesuesemetega.
Võimalusel laske neil jahtuda.

 Hoiatus!
Vigastuseoht!
Pöörlevat trumlit puudutades võite oma 
käsi vigastada.
Ärge puudutage veel pöörlevat trumlit. 
Oodake, kuni trummel on seisma jäänud.
Ettevaatust!
Veekahjustuste oht!
Seadmest voolav vesi võib põhjustada 
kahjustusi.
Ärge avage pesumasina ust, kui klaasak-
nast on näha vett.
1. Lülitage seade välja. Tõmmake seadme 

pistik pistikupesast.
2. Laske pesuvesi välja.
3. Tõmmake hädaolukorra vabastusnupp 

tööriista abil allapoole ja vabastage see. 
Seejärel on pesumasina ust võimalik 
avada.
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Ekraanipaneelil kuvatav teave

Ekraaniteade Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
 põleb  ■ Temperatuur on liiga kõrge. Oodake, kuni temperatuur langeb.

 ■ Veetase on liiga kõrge. Pesuesemeid ei ole võimalik lisada. Kui pesumasina 
uks on avatud, sulgege see kohe. 
Programmi jätkamiseks vajutage nuppu   .

 vilgub  ■ Mõni pesuese võib olla ukse vahele jäänud. Avage pesumasina uks, sulgege 
see uuesti ja valige  .

 ■ Vajadusel lükake pesumasina uks kinni või võtke pesuesemed masinast välja 
ja lükake uks uuesti kinni.

 ■ Vajadusel lülitage seade välja ja uuesti sisse, seadke programm, määrake 
individuaalsed seaded ja käivitage programm.

 vilgub  ■ Avage veekraan täielikult.
 ■ Sisselaskevoolikul on murdekoht või see on kuskile kinni jäänud. 
 ■ Veesurve on liiga väike. Puhastage filter. → Lk 34

E:18  ■ Äravoolupump on ummistunud. Puhastage äravoolupump. → Lk 33
 ■ Äravooluvoolik / äravoolutoru on ummistunud. Puhastage äravooluvoolik ja 

sifoon. → Lk 34
E:23 Seade lekib. Võtke ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga. → Lk 39

E:32 Programmi lõppedes vilguvad ekraanil vaheldumisi   ja kiri . 
See ei ole rike - pesukoguse tasakaalustamise süsteem on tsentrifuugimistsükli 
peatanud, sest pesu on ebaühtlaselt jaotatud.
Jaotage suured ja väiksed esemed trumlis ühtlaselt. Vajadusel tsentrifuugige 
pesu veel üks kord.
Kui lapselukk on aktiveeritud, deaktiveerige.

Trumli puhas-
tusprogrammi 
märgutuli * 
vilgub

Käivitage trumli puhastusprogramm * või 60 °C programm, et trummel või selle 
välimine toru puhastada.
Märkused

 ■ Käivitage programm ilma pesuesemeteta.
 ■ Kasutage valgendajat sisaldavat pesupulbrit või pesuvahendit. Vahu tekke 

vältimiseks kasutage ainult poolt soovitatud pesuvahendi kogusest. Villaste 
ega õrnast materjalist esemete pesemisel ärge kasutage pesuvahendit.

 ■ Teavitussignaali sisse-välja lülitamine → Lk 31

:  Programmi 
lõpuaja nupp 
vilgub

Vooluvõrgu pinge on liiga madal.

.  Programmi 
lõpuaja nupp
vilgub

Pinge on pesuprogrammi jaoks liiga madal.
Programm kestab kauem. 

Muud ekraani-
teated

Lülitage seade välja, oodake viis sekundit ja lülitage seade uuesti sisse. Kui kuva-
takse sama teade, võtke ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga. → Lk 39
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Lahendused probleemide korral

Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Masinast lekib vett.  ■ Kinnitage äravooluvoolik korralikult või vahetage see välja.

 ■  Keerake äravooluvooliku kruvi tugevasti kinni.
Seadmel puudub veeva-
rustus
Pesuvahend ei ole do-
seeritud.

 ■ Kas nuppu  on vajutatud?
 ■  Kas veekraan on kinni keeratud?
 ■ Äkki on filter ummistunud? Puhastage filter. → Lk 34
 ■  Äkki on vee sisselaskevoolikul murdekoht või see on kuskile kinni 

jäänud?
Seadme uks ei avane.  ■ Ohutusfunktsioon on aktiveeritud. Kas soovite programmi katkesta-

da? → Lk 30
 ■ Äkki on aktiveeritud lapselukk ? Deaktiveerige see. 
 ■ Äkki on valitud  ----- (loputusvee jätmine paaki = ilma lõpliku tsent-

rifuugimiseta)? → Lk 30
 ■ Kas ust saab avada ainult hädaolukorras? → Lk 35

Programmi ei käivitu.  ■ Kas nuppu  on vajutatud? 
 ■ Kas valitud lõpuaeg?
 ■ Kas seadme uks on kinni?
 ■ Äkki on aktiveeritud lapselukk  ? Deaktiveerige see. → Lk 29

Trummel jõnksutab pä-
rast programmi käivitu-
mist veidi.

See ei ole rike – programmi töö järjekorda optimeeritakse vastavalt 
programmi edenemisele. 

Pesuvett ei lasta pesuma-
sinast välja.

 ■ Kas on valitud ----- (Loputamise katkestamine = ilma lõpliku tsent-
rifuugimiseta)? → Lk 30

 ■ Puhastage äravoolupump. → Lk 33
 ■ Puhastage heitveetoru 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.

 ■ See ei ole rike - kui pesukogus ei ole tasakaalustatud, katkestab 
pesukoguse reguleerimise süsteem tsentrifuugimise. 
Jaotage suured ja väiksed esemed trumlis ühtlaselt.

 ■ Kas valitud on kortsumisvastane funktsioon (sõltuvalt mudelist)?
 ■ Äkki on valitud kiirus liiga aeglane? 

Tsentrifuugimistsükkel 
teostatakse mitu korda.

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

Hooldustoodete sahtlis 
on jääkvesi.

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

 ■ See ei ole rike - vahu tuvastamissüsteem on aktiveeritud, lisatakse 
loputamistsükkel. 

Programmi kestus muu-
tub pesutsükli ajal.

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

Hooldustoote jaoturis on 
jääkvesi .

 ■ See ei ole rike - hooldusvahendite kasutamist see ei mõjuta. 
 ■ Vajadusel puhastage sahtel.
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Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Pesumasinasse on tekki-
nud lõhn.

Käivitage programm   Drum Clean,   Cottons 90°C ilma 
pesuesemeteta. Kasutage tavapärast pesuvahendit.
Lisage valgendajat sisaldavat pesupulbrit või pesuvahendit.
Märkus: vahu tekke vältimiseks kasutage ainult poolt soovitatud 
pesuvahendi kogusest. Villaste ega õrnast materjalist esemete 
pesemisel ärge kasutage pesuvahendit.

Pesuaine sahtlist võib 
tulla vahtu.

Äkki on pesuvahendit 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.

Vali müra, vibratsioon ja 
kalduvajumine tsent-
rifuugimisel.

 ■ Võib-olla ei ole pesumasin tasakaalus? Reguleerige seade tasakaalu. 
→ Lk 16

 ■ Võib-olla ei ole pesumasina jalad fikseeritud? Kinnitage pesumasina 
jalad. → Lk 16

 ■ Võib-olla ei ole transpordikinnitused eemaldatud? Eemaldage trans-
pordipoldid. → Lk 13

Ekraanivalgustus / mär-
gutuled ei põle seadme 
töötamise ajal.

 ■ Äkki on olnud voolukatkestus?
 ■ Äkki on kaitsmed läbi põlenud? Lähtestage või vahetage kaitsmed.
 ■  Kui viga kordub, helistage klienditeenindusse.

Pesul on pesuvahendi-
jäägid.

 ■ Fosfaadivabad pesuvahendid võivad mõnikord sisaldada veeslahus-
tumatuid ühendeid.

 ■ Valige loputamisprogramm või harjake esemeid pärast pesu.
Tsükli katkestamisel ku-
vatakse ekraanile  .

 ■ Vett on liiga palju. Pesuesemeid ei saa lisada. Vajadusel sulgege 
pesumasina uks kohe.

 ■  Vajutage programmi jätkamiseks nuppu .
Tsükli katkestamisel 
kuvatakse ekraanile .

Uks on lahti lukustatud. Saate pesuesemeid lisada.

Kui te probleemi pesumasinat välja ja uuesti sisse lülitades kõrvaldada ei suuda või kui pesumasi-
nat on vaja parandada:

 ■ Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
 ■ Keerake veekraan kinni ja helistage klienditeenindusse.
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 Klienditeenindus
Kui te ei suuda pesumasina töös ilmnevat 
viga ise parandada (vt peatükk Lahendused 
probleemide korral?), pöörduge meie klien-
diteenindusse. 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).

Tootenumber

Need leiate pesumasina ukse siseküljelt* / 
avatud teenindustööde klapilt* ja seadme 
tagaküljelt.
*sõltuvalt mudelist

Usaldage tootja spetsialiste.

Pöörduge meie poole. Nii võite olla kin-
dlad, et teie seadet remondivad täieliku 
väljaõppe saanud teenindustöötajad, kellel 
on olemas teie seadme originaalvaruosad. 

 Tehnilised andmed
Mõõtmed:
84.8 x 60 x 44.5 cm  
(kõrgus x laius x sügavus)
Kaal:

65 kg
Vooluühendus:

Nimipinge 220-240 V, 50 Hz
Nimivool 10 A
Nimivõimsus 2300 W
Veesurve:

100-1000 kPa (1-10 baari)
*sõltuvalt mudelist
Väljalülitatud seadme voolutarve:

0,12 W
Kasutusvalmis seadme energiakulu:

0,48 W
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 Aqua-Stop garantii
Ainult Aqua-Stopiga seadmetel

Lisaks müügilepingul põhinevatele müüja 
vastu suunatud garantiinõuetele ja lisaks 
meiepoolsele seadmegarantiile hüvitame 
kahjustused järgmistel tingimustel:
1. Juhul, kui veekahjustuse põhjustas 

meie Aqua-Stop süsteemi rike, hüvi-
tame erakasutajatele kahju.

2. See garantii kehtib seadme kogu kasu-
liku tööea vältel.

3. Garantiinõude saab esitada ainult 
juhul, kui seade ja Aqua-Stop on õigesti 
paigaldatud ja ühendatud vastavalt 
meie juhistele. See hõlmab ka Aqua-
Stop pikenduse (originaallisatarvik) 
õigesti paigaldamist Meie garantii ei 
kata defektseid veetorusid, kraane ega 
nende ühendusi kuni Aqua-Stop ühen-
duseni veekraaniga.

4. Aqua-Stop süsteemiga ühendatud 
seadet ei ole vaja töötamisel jälgida 
ega veekraani igapäevasel kasutamisel 
iga kasutuskorra järel tingimata 
sulgeda.

Kraani peab kinni keerama vaid juhul, kui 
viibite kodunt pikemat aega eemal, näiteks 
mitu nädalat järjest puhkusel.
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 Programmide ülevaade
Programm / pesuesemete liik / teave Seaded

Programmi nimi
Programmi lühiselgitus ning milliste kangaste pesemi-
seks see sobib.

Maksimumkoormus; temperatuuri saab 
valida  ( = külm)

Tsentrifuugimiskiirus, mida saab vali-
da**; — = Loputusvee jätmine paaki

Programmi lisaseadistused, mida saab 
valida

Cottons (Puuvill): Puuvillasest või linasest materjalist, 
vastupidavad, kuumust taluvad esemed;

maks. 6,5 kg/ 4,0 kg*;  - 90 °C

- - -, 400 - 1200** p/min

 , , 

Cottons Eco: Puuvillaste esemete säästlik pesuprogramm *
Puuvillasest või linasest materjalist, vastupidavad, kuumust 
taluvad esemed.
Optimaalse energiaga pesemine vähendatud temperatuuril. 
Tulemus on sarnane puuvillaste esemete pesuprogrammiga 
saavutatud tulemusega.
Märkus: pesutemperatuur on valitud temperatuurist mada-
lam. Kui
soovite kõrgemat veetemepratuuri, kasutage puuvillaste 
esemete pesuprogrammi kõrgemal temperatuuril.

maks. 6,5 kg/ 4,0 kg*;  - 90 °C

- - -, 400 - 1200** p/min

, 

Easy-Care: Sünteetilisest või segamaterjalist esemed. maks. 3,0 kg;  - 60 °C

- - -, 0 - 1200** p/min

 , , 

  Wool  (Vill): Villasest või villa sisaldavast materjalist 
käsitsi- või masinpestavad esemed. Eriti õrn pesuprog-
ramm pesuesemete kokkutõmbumise vältimiseks; 
pikemad programmivahed (pesuesemed ligunevad 
pesuvees) 
Märkused

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

 ■ Kasutage villa pesemiseks mõeldud pesuainet.

maks. 2 kg;  - 40 °C
----, 0 - 800 p/min

-

SuperQuick 15'/30'  (kiirprogramm 15’)
Väga lühike, ligikaudu 15/30 minutit kestev programm, 
sobib kergelt määrdunud väikeste esemete pesemiseks
Märkus: lühem programm (umbes 15 min), kui on vali-
tud seadistus  SpeedPerfect.

maks. 3,5 kg/ 2,0 kg;  - 40 °C
- - - , 0 - 1200** p/min

*   Vähem esemeid  SpeedPerfect programmi seadistusel
** Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist
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Programm / pesuesemete liik / teave Seaded
Mix (Segaesemed): erinevad puuvillasest või sünteetili-
sest materjalist esemed.

maks. 4,0 kg;  - 40 °C

- - - , 0 - 1200** p/min

 , , 
Rinse (loputus): lisaloputus koos tsentrifuugimisega -; -

- - - , 0 - 1200** p/min

, 
Spin/: täiendav tsentrifuugimine, tsentrifuugimiskiiruse saate 
ise valida
Empty : loputusveest tühjendamine.
Märkus: kui soovite pesuesemed ainult tsentrifuugida, seadis-
tage tsentrifuugimiskiirus asendisse - 0 -.

-; -
----, 0 - 1200** p/min

AllergyPlus (Allergia+): Vastupidavad, puuvillased või linased 
esemed
Märkus: sobib eelkõige veelgi põhjalikuma hügieeni tagamiseks või 
eriti tundlikule nahale; pikem pesuprogramm valitud temperatuuril, 
suurem veekogus ja pikem loputustsükkel.

maks. 4,5 kg;  - 60 °C

- - -, 400 - 1200** p/min

 , , 

Shirt/Blouses (särgid/pluusid): puuvillasest, linasest, sünteeti-
lisest või segamaterjalist mittetriigitavad särgid
Märkus: õrnast materjalist või siidist särke ja pluuse pesta 
õrnadele ja siidist esemetele mõeldud programmiga Delicate/
Silk.

maks. 2,0 kg;  - 60 °C

- - -, 0 - 800 p/min

 , , 

Syntet plus: puuvillasest materjalist tumedavärvilised esemed 
ja tumedad kergestihooldatavad esemed

maks. 2,0 kg;  - 40 °C

- - -, 0 - 1200** p/min

 , , 
Sport: Mikrokiust kangast spordi- ja vabaajarõivad 
Märkused

 ■ Mitte kasutada kangapehmendajat. 
 ■ Enne pesu puhastage pesuaine sahtel (kõik lahtrid) hooli-

kalt kangapehmendaja jääkidest.

maks. 2,0 kg;  - 40 °C

----, 0 - 800 p/min

 , , 

Dunprogram: Sünteetiliste täidisega masinpestavad esemed 
nagu padjad, tekid ja voodikatted. Sobib ka udusulgedest täidiste-
ga esemete pesemiseks. 
Märkus: suuri esemeid pesta eraldi. Kasutage õrnast materjalist 
esemete pesemiseks mõeldud pesuainet ja järgige tooteetiketil 
olevaid juhiseid. Doseerige pesuainet vähe.

maks. 1,0 kg;  - 60 °C

----, 0 - 1200 p/min

 ,  

Delicate/Silk (Õrnad esemed / siid)
Õrnast pestavast materjalist (nt siid, samet, sünteetilised kiud 
või segamaterjal) esemed (nt siidpluusid, siidsallid)
Märkus: Kasutage õrnade esemete ja siidi pesemiseks mõel-
dud pesuvahendit

maks. 2,0 kg;  - 40 °C

----, 0 - 800 p/min

 , , 

*   Vähem esemeid  SpeedPerfect programmi seadistusel
** Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist
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Programm / pesuesemete liik / teave Seaded
Drum clean (trumli puhastamine): Programm trumli ja 
välimise toru puhastamiseks ja hooldamiseks, näiteks enne 
esimese pesutsükli käivitamist, kui pes¬takse sageli madalal 
temperatuuril (40 °C või madalam) või kui sea¬det ei ole pike-
mat aega kasutatud ja sellesse on tekkinud ebameeldiv lõhn.
Märkused

 ■ Käivitage programm ilma pesuesemeteta.
 ■ Kasutage valgendajat sisaldavat pesupulbrit või pesuai-

net. Vahu tekke vältimiseks kasutage ainult poolt soovi-
tatud pesuaine kogusest. Villaste ega õrnast materjalist 
esemete pesemisel ärge kasutage pesuvahendit.

maks. 0 kg; 90 °C

1200 p/min

-

*   Vähem esemeid  SpeedPerfect programmi seadistusel
** Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist

 Energiatarbimise määrad
Energiatarbimise määrade tabel

(ligikaudne teave)
Programm Load Energiatarve* Veetarve* Programmi kes-

tus*
Cottons20 °C 6,5 kg 0,25 kWh 76 l 2 3/4 h
Cottons  40 °C 6,5  kg 0,98 kWh 76 l 3 h
Cottons  60 °C 6,5 kg 1,22 kWh 76 l 3 h
Cottons  90 °C 6,5 kg 2,10 kWh 88 l 2 3/4 h
Easy-Care 40 °C 3,0 kg 0,72 kWh 62 l 1 1/4 h
Mix 40 °C 4,0 kg 0,59 kWh 45 l 1 1/4 h
Delicate/Silk 30 °C 2,0 kg 0,21 kWh 36 l 3/4 h
Wool30 °C 2,0 kg 0,25 kWh 35 l 3/4 h
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Programm Ligikaudne info jääkniiskuse kohta**

WLT24 ...
kuni 1200 p/min

WLT20 ...
kuni 1000 rpm

WLT16 ...
kuni 800 p/min

Cottons 58% 68% 80%
Easy-Care 40% 40% 40%
Delicate/Silk 30% 30% 30%
Wool 45% 45% 45%
*      Tegelikud väärtused võivad erineda sõltuvalt järgnevatest teguritest: veesurve, -karedus ja 

-temperatuur, pesuesemete kogus ja määrdumisaste, kasutatav pesuvahend, voolukõikumi-
sed ja valitud lisafunktsioonid.

**    Info jääkniiskuse kohta põhineb programmist sõltuval tsentrifuugimiskiiruse piirangutel ja 
maksimumkogustel.

Programm Pesuesemete 
kogus

 Aastane 
energiatar-
bimine

Aastane vee-
tarve 

Puuvillased esemed 40/60 °C + Eco * 6,5 kg      147 kWh 8800 liitrit

*   Programmiseadistus katsetamiseks ja energiamärgise määramiseks ELi direktiivi 2010/30/EL  
     kohaselt külma veega (15 °C).

Tulemuslikkuse katsetamise programmid puuvillastele esemetele
Järgmised programmid (standardprogrammid, tähistatakse ) sobivad tavapäraselt 
määrdunud puuvillaste esemete pesemiseks ning on energia- ja veetarbe osas kõige 
tõhusamad.

Standardprogramm puuvillastele esemetele vastavalt 
kehtivale ELi määrusele 1015/2010

Load Programmi ligikaudne 
kestus

 Programm Cottons + nupp Eco 6,5 kg 5 1/2 h

 Programm Cottons + nupp Eco 3,25 kg 4 1/2 h

 Programm Cottons + nupp Eco 3,25 kg 4 1/2 h

Programmi seade katsetamiseks ja energiamärgise määramiseks ELi direktiivi 2010/30/EL ko-
haselt külma veega (15 °C). Teave programmi temperatuuri kohta põhineb rõivaeseme etiketil 
toodud temperatuuril. Tegelik pesutemperatuur võib energia säästmise eesmärgil programmi 
temperatuurist erineda.



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. 
 
 



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


