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Teie uus pesumasin
Täname teid, et otsustasite Boschi pesuma-
sina kasuks.
Varuge mõni minut aega ja tutvuge oma 
pesumasina eelistega.
Boschi kaubamärgil on kõrged kvalitee-
dinõuded. Seetõttu kontrollitakse igat 
meie tehasest väljuvat seadet hoolikalt, et 
kindlustada selle nõuetekohane toimimine 
ja täielik korrasolek.
Lisateavet meie toodete, tarvikute, varu-
osade ja teenuste kohta saate aadressilt 
www.bosch-home.com või meie müügi-
järgse teeninduse osakonnast.
See kasutusjuhend ja paigaldusjuhised 
kehtivad erinevate mudelite kohta. Vaja-
dusel on antud viited mudelitevahelisele 
erinevusele.

Enne pesumasina kasutuselevõttu lugege 
see kasutusjuhend ja paigaldusjuhised 
tähelepanelikult läbi.

Ekraaniteated

 Hoiatus
See sümbol ja märksõna viitavad ohtliku 
olukorra tekkimise võimalusele. Hoiatu-
se eiramine võib põhjustada surma või 
vigastusi.

Ettevaatust!

Selle sõnaga tähistatakse võimalikku 
ohtlikku olukorda. Hoiatuse eiramine võib 
põhjustada varalise ja/või 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.

Sisukord ET Kasutusjuhend ja paigaldusju-
hised
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 Kasutusotstarve
 ■ Seade on mõeldud kasutamiseks ainult 

kodumajapidamises.

 ■ Pesumasin sobib masinpestavate 
esemete ja käsitsipestavate villaste 
esemete pesemiseks pesuainega.

 ■ Mõeldud kasutamiseks külma kraa-
niveega ning kauplustes müüdavate 
pesuainete ja hooldustoodetega, mis 
sobivad pesumasinates kasutamiseks.

 ■ Pesuainete/lisandite/hooldustoodete 
ja puhastusvahendite koguse mõõtmi-
sel tuleb alati järgida tootja juhiseid ja 
teavet.

 ■ Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, 
kellel on tavalisest väiksemad füüsili-
sed, sensoorsed või vaimsed võimed 
või kellel puuduvad piisavad kogemu-
sed ja teadmised, tohivad seadet kasu-
tada järelevalve all või vastutava isiku 
juhendamisel. Lapsed tohivad seadet 
puhastada ja hooldustöid teha ainult 
järelevalve all.

 ■ Hoidke alla 3-aastased lapsed pesuma-
sinast eemal.

 ■ Hoidke lemmikloomad pesumasinast 
eemal.

Enne seadme kasutamist: 
Lugege paigaldusjuhiseid ja kasutusjuhen-
dit ning muud pesumasinaga kaasasole-
vat teavet ja kasutage masinat vastavale 
nendele juhistele. Hoidke kõik dokumen-
did alles, et neid hiljem uuesti vaadata või 
järgmisele omanikule edasi anda.

 Müügijärgne teenindus ................26

 Tehnilised andmed ......................26

 Paigaldus ja ühendamine ...........27
Seadmega kaasas .............................................27
Ohutusalane teave ...........................................27
Paigalduspind ....................................................28
Paigaldamine alusele või puittaladega 
põrandale ............................................................28
Paigaldamine alusele koos kuivatiga ........28
Transpordipoltide eemaldamine ................28
Voolikute ja kaablitte pikkused ...................29
Vee sisselaskevoolik .........................................29
Vee väljalaskevoolik .........................................30
Ühetasane paigaldamine ..............................31
Elektriühendus ..................................................31
Enne esimest pesukorda ................................32
Transport .............................................................32

 Aqua-Stop garantii .......................33
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Safety  Ohutusjuhised
Elektriohutus

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

 ■ Ärge puudutage ega hoidke pistikut 
märgade kätega.

 ■ Ärge tõmmake pistiku pistikupesast 
eemaldamiseks juhtmest, vaid hoid-
ke kinni pistikust endast.

Vigastusoht
 Hoiatus! 

Vigastusoht!
 ■ Ärge tõstke pesumasinat selle 

väljaulatuvatest osadest (nt uksest) 
kinni hoides. Need võivad katki 
minna ja võite vigastada saada. 
Ärge tõstke pesumasinat väljaulatu-
vatest osadest.

 ■ Pesumasina peale ronimisel võib 
tööpind puruneda ja võite saada 
vigastada. Pesumasina peale ei tohi 
ronida.

 ■ Pesumasina avatud ukse vastu 
nõjatudes võib pesumasin ümber 
kukkuda ja võite saada vigastada. 
Pesumasina avatud ukse vastu ei 
tohi nõjatuda.

 ■ Pöörlevasse trumlisse käte panemi-
sel võite saada vigastada. 
Ärge puudutage pöörlevat trumlit. 
Oodake, kuni trummel on seisma 
jäänud.

 Hoiatus! 
Põletusoht! 
Kõrgetel temperatuuridel on oht end 
põletada, kui puutute kokku kuuma 
pesuveega, näiteks kuuma pesuvee pe-
sumasinast väljalaskmisel kraanikaussi.
Vältige kokkupuudet kuuma pesuvee-
ga.

Laste ohutus

 Hoiatus! 
Eluohtlik!

 ■ Ärge lubage lastel pesumasinaga 
mängida. Lapsed võivad saada sur-
ma või vigastada.

 – Ärge jätke pesumasina lähedal 
olevaid lapsi järelevalveta.

 – Ärge lubage lastel pesumasinaga 
mängida. Eluohtlik!
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 ■ Lapsed võivad end pesumasinasse 
lukustada ja enda elu ohtu seada. 
Kui pesumasin on muutunud kasu-
tuskõlbmatuks:

 – Tõmmake pistik seinapistikupe-
sast välja. 

 – Lõigake toitejuhe seadme küljest 
ära ja kõrvaldage see koos pisti-
kuga kasutuselt. 

 – Lõhkuge pesumasina ukse lukk.

 Hoiatus! 
Lämbumisoht! 
Pakkematerjalidega mängides võivad 
lapsed need suhu panna või üle pea 
tõmmata ja lämbuda. Hoidke pakend, 
kile ja pakkematerjalid lastele kättesaa-
matult.

 Hoiatus! 
Mürgistusoht! 
Pesuained ja hooldustooted võivad alla 
neelamisel põhjustada mürgistuse.
Hoidke pesuained ja hooldustooted 
lastele kättesaamatult.

 Hoiatus! 
Silmade ja nahaärrituse oht! 
Pesuained ja hooldustooted võivad 
silma ja nahaga kokkupuutel põhjusta-
da ärrituse.
Hoidke pesuained ja hooldustooted 
lastele kättesaamatult.

 Hoiatus!
 Vigastusoht! 
Kõrgetel temperatuuridel pestes muu-
tub pesumasina ukseklaas kuumaks.
Jälgige, et lapsed kuuma pesumasina 
ust ei puudutaks.
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 Keskkonnakaitse
Pakend / kasutuskõlbmatuks muutunud 
seade

Kõrvaldage seadme pakend kasutuselt 
keskkonnale ohutult.
See seade on tähistatud vastavalt Eu-
roopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kohta 
(WEEE).
Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi 
hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks 
muutunud seadmete tagastamise ja 
ümbertöötlemise kohta.

Nõuanded seadme 
ökonoomseks kasutamiseks

 ■ Täitke pesumasin valitud programmi 
jaoks mõeldud suurima lubatud koguse 
pesuesemetega. 
Programmide ülevaade  Kasutus- ja 
paigaldusjuhendi lisaleht

 ■ Peske tavapäraselt määrdunud pesu 
ilma eelpesuta.

 ■ Kerge või tavapäraselt määrdunud pesu 
pesemisel on võimalik säästa energiat 
ja pesuainet. Lk 12

 ■ 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 energiakulu kohta*: 
Ekraanile kuvatakse teave valitud prog-
rammide ligikaudse energiakulu kohta. 
Mida rohkem märgutulesid põleb, seda 
rohkem see programm energiat tarbib. 
Nii saate programmisätete valimisel 
erinevate programmide energia- ja vee-
kulu võrrelda ja sobiva sätte valida.

 ■ Energiasäästurežiim:  
Ekraanipaneeli valgustus kustub mõne 
minuti pärast, Start-nupp vilgub. Val-
gustuse sisselülitamiseks vajutage üks-
kõik millist nuppu. Programmi tööajal ei 
ole energiasäästurežiim aktiveeritud.

 ■ Pesu kuivatamisel kuivatis valige tsent-
rifuugimiskiirus vastavalt kuivati tootja 
juhistele.

*    sõltuvalt mudelist
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 Seadmega tutvumine
Pesumasin

1  Pesuaine sahtel
2  Nupud / ekraan
3  Uks ja ukse käepide

3a  Seadme ukse avamine
3b  Seadme ukse sulgemine
4  Teenindustööde klapp 8
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Juhtpaneel
Juhtpaneel sõltuvalt mudelist

Märkus: Kõik nupud on puutetundlikud. 
Neid tuleb õrnalt vajutada.

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

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

seks
3  Ekraanipaneel nuppude ja ekraanide-

ga

Ekraan

Nupp Ekraan Kirjeldus

1  Temperatuur, mida saab 
valida

 - 90 °C °C;   = külm vesi
2  p/min / Valitav tsentrifuu-

gimiskiirus

—- 0 -1200” p/min; 0 = ilma tsent-
rifuugimiseta, ainult 
loputusvee väljalaskmi-
ne; - - - - = Loputusvee 
jätmisega paaki

3  Lõpuaeg

näiteks 2:30 Programmi kestus sõltub 
valitud programmist ja 
see kuvatakse kujul tun-
nid ja minutid.

1 - 24 Lõpuaeg eelnevalt valitud 
tundide pärast
Programmi lõpp ... tunni 
pärast

*    Sõltuvalt mudelist 
**  Sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja    
      mudelist
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Nupp Ekraan Kirjeldus

4 Programmi lisasätted:  Lk 14

   Speed Eco Perfect

Water Plus

Easy Iron*

Eelpesu*

5 Nupp programmi käivitami-
seks, katkestamiseks (näiteks 
pesuesemete lisamiseks) või 
tühistamiseks.

*     Sõltuvalt mudelist 
**   Sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja  
       mudelist

Rohkem teavet ekraanipaneelil
Ekraan Kirjeldus

6,5** kg Soovitused pesukoguse 
kohta

... Energiakulu*
 Lk 7
Programmi kulg:

Pesemine

Loputamine

Tsentrifuugimine

End Programmi lõpp

- - - Programmi lõpp loputusvee 
jätmisega paaki
Pesuesemete lisamise uks

 “Pesu lisamine” lk 17

 „Lahendused
 probleemide korral.” lk 23

*    Sõltuvalt mudelist 
**  Sõltuvalt valitud programmist, sätetest ja  
      mudelist

Ekraan Kirjeldus

Veekraan

 “ Lahendusedprobleemide 
korral.” lk 23

Lapselukk

Lk 17

 “ Lahendusedprobleemide 
korral.” lk 23

 Vahutuvastus

 Lk 17

“Teave ekraanipaneelil” lk 23

E:-- - Veateadete ekraan

Lk 23

0 - 4 Helisignaali säte

*    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.

 ■ Võtke pesuesemete küljest ära metalle-
semed (kirjaklambrid jms).

 ■ Õrnu esemeid (sukkpüksid, traadiga 
rinnahoidjad jne) tuleb pesta pesukotis.

 ■ Sulgege tõmblukud ja nööpige katted 
kinni.

 ■ Harjake taskud jm liivast puhtaks.
 ■ Eemaldage kardina kinnitused või pes-

ke kardinaid pesukotis.

Pesu sorteerimine
Sorteerige pesuesemed vastavalt etiketti-
del olevatele hooldusjuhistele ja tootjain-
fole, võttes arvesse järgnevat:

 ■ Kanga liik / kiud 
 ■ Värvus 

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

 ■ Määrdumisaste 
Peske sama määrdumisastmega pesue-
semeid koos. Mõned näited määrdu-
musastmete kohta  Lk 12  

 – Kerge: ei vaja eelpesu; vajadusel va-
lige programmi lisasäte  Speed 
Perfect. 

 – Keskmine 
 – Raskelt määrdunud: pange pesu-

masinasse vähem pesuesemeid ja 
valige eelpesuga programm.

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

 ■ Tooteetikettidel kasutatavad sümbolid  
Märkus: sümbolitel olevad numbrid 
näitavad maksimaalset lubatud pesu-
temperatuuri.

 Kasutada võib tavapärast pesu-
programmi, näiteks puuvillastele 
esemetele mõeldud pesuprog-
rammi.

 Tuleb kasutada õrnadele pesue-
semetele mõeldud programmi, 
näiteks kergestihooldatavate 
esemete pesuprogrammi.

 Tuleb kasutada eriti õrnadele pe-
suesemetele mõeldud program-
mi, näiteks Delicate/Silk (õrnad 
pesuesemed ja siid).

 Sobib käsitsipesuks, näiteks 
villaste esemete programm 

 Ei sobi masinpesuks.

Tärgeldamine
Märkus:  mitte kasutada kangapehmendajat. 
Vedeltärklist kasutades on tärgeldamine või-
malik kõikides programmides. Valage tärklis 
vastavalt tootja juhistele pehmendaja sahtlis-

se  (vajadusel puhastage sahtel enne).
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Värvimine/valgendamine
Värvi tohib kasutada ainult tavalises maja-
pidamises kasutatavas koguses. Sool võib 
roostevaba terast kahjustada. Järgige alati 
värvitootja juhiseid.
Ärge kasutage pesumasinat rõivaste val-
gendamiseks.

 ■ 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.

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 materja-
list värviliste esemete pesemiseks. Prog-
ramm: Cottons/cold – kuni 60 °C

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

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

Säästmine Määrdumisaste / märkus

Vähendatud tempe-
ratuur ja pesuaine 
kogus vastavalt soo-
vitatud annusele

Kergelt määrdunud
Nähtavat mustust ega 
plekke ei ole. Rõivastel 
on tunda hingilõhna, 
näiteks:

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

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

 ■ külaliste voodipesu ja 
käterätikud (kasuta-
tud üks päev)

Keskmiselt määrdunud
Tavapärane nähtav mus-
tus või mõned kerged 
plekid, näiteks:

 ■ T-särgid, särgid, pluu-
sid (higised, kantud 
mõned korrad)

 ■ käterätid, voodipesu 
(kasutatud üks nädal)

Temperatuur vasta-
valt etiketil märgitu-
le ja pesuaine kogus 
vastavalt soovitatud 
kogusele väga määr-
dunud pesu korral

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

Märkus: pesuainete/lisandite/hooldustoo-
dete ja puhastusvahendite koguse mõõt-
misel tuleb alati järgida tootja juhiseid ja 
teavet. Lk 16



13

eeProgrammi vaikesätted

 Programmi 
vaikesätted

Ekraanipaneelile kuvatakse valitud prog-
rammi vaikesätted.
Vaikesätteid saab muuta.
Selleks vajutage korduvalt vastavat nuppu, 
kuni ekraanipaneelile kuvatakse soovitud 
säte.
Märkus: nuppude vajutamisel ja allhoid-
misel liigutakse automaatselt läbi seatud 
väärtuste. Seejärel vajutage nuppu veel 
kord ja saate seatud väärtusi uuesti muuta.
Ülevaate kõikidest võimalikest program-
misätetest leiate kasutus- ja paigaldusju-
hendi lisalehelt.

Temperatuur
(°C, Temp. °C)
Nupp sõltuvalt mudelist
Sõltuvalt programmi etapist saab seadista-
tud temperatuuri muuta enne programmi 
käivitumist ja selle ajal.
Valitav maksimumtemperatuur sõltub 
programmist.

p/min / tsentrifuugimiskiirus
( , rpm, )
Sõltuvalt programmi etapist saab tsent-
rifuugimiskiirust (p/min, pööret minutis) 
muuta enne programmi käivitumist ja selle 
ajal.
Säte 0: loputamisvesi lastakse seadmest 
välja, aga lõplikku tsentrifuugimist ei 
teostata. Pesu jääb trumlisse märjana (on 
esemeid, mida ei tohi tsentrifuugida).

Säte - - - -: (pesuesemete jätmine loputus-
vette) = ilma lõpliku tsentrifuugimiseta. 
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 
18
Valitav maksimumkiirus sõltub seadme 
mudelist ja programmist.

Lõpuaeg
( , Lõpuaeg )
Enne programmi käivitamist on võimalik 
valida programmi lõpuaeg ühe tunni kau-
pa (h = tunnid) kuni 24 tunniks.
Selleks toimige järgnevalt:

1. Valige programm. 
Kuvatakse valitud programmi kestus, 
näiteks 2:30 (2 tundi ja 30 minutit).

2. Vajutage mitu korda programmi lõ-
puaja nuppu, kuni ekraanil kuvatakse 
soovitud tundide arv.

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

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

 ■ Programmi sätted,
 ■ Pesuaine doos (täiendavad loputust-

süklid lisavahu tekkimise korral),
 ■ Pesuesemete kogus / tekstiilide tüüp 

(vesi imendub erinevalt),
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 ■ Tasakaalustamatus mitmete tsentrifuu-
gimistsüklite tõttu,

 ■ Pingekõikumised,
 ■ Veesurve (sissevoolu kiirus).

Pärast programmi käivitamist saab 
eelnevalt seadistatud lõpuaega muuta 
järgmiselt:

1. Vajutage  nuppu.

2. Muutke valitud tundide arvu lõpuaja 
nupust.

3. Vajutage  nuppu.

Pärast programmi käivitamist saab pe-
suesemeid vajadusel lisada või eemaldada. 

 Lk 17

 Programmi 
lisasätted

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

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

 ■ Speed Perfect 
Lühema ajaga pesemiseks. Tulemus on 
võrreldav tavaprogrammi omaga, kuid 
energiat kulub rohkem valitud prog-
rammil ilma sätteta Speed Eco Perfect. 
Märkus: ärge ületage pesu maksimum-
kogust.

 ■ Eco Perfect   
Optimaalse energiaga pesemine 
vähendatud temperatuuril. Tulemus on 
võrreldav tavaprogrammi omaga ilma 
sätteta EcoPerfect.

Selleks vajutage nuppu. Kõigepealt saate 
valida sätte Speed Perfect. Nupu uuesti 
vajutamisel on säte Eco Perfect aktiivne. 
Kui säte on aktiveeritud, kuvatakse ekraani-
le vastav sümbol.
Nupu uuesti vajutamisel säte inaktiveeri-
takse.

Easy-Iron
( , Easy Iron )
Nupp sõltuvalt mudelist
Vähendab pesu kortsumist, spetsiaalne 
tsentrifuugimisjärjekord, kohevuse lisami-
ne, vähendatud tsentrifuugimiskiirus.
Märkus:pesuesemetesse jääb veidi roh-
kem niiskust.

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

Prewash
( , Prewash )
Nupp sõltuvalt mudelist
Väga määrdunud pesuesemetele.
Märkus: valage pesuaine I ja II lahtrisse.
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 Programmide ülevaade
Programm / pesuesemete liik / teave Seaded

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

Max. pesukogus; valitav temperatuuri-
vahemik ( = külm)

Valitav tsentrifuugimiskiirus**;
 ----  = loputusvee hoidmine

Valitavad programmi lisasätted

  Cottons (Puuvill)
Puuvillasest või linasest materjalist, vastupidavad, kuu-
must taluvad esemed;

kuni 6,5 kg/ 4 kg* ;  - 90 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

 Easy-Care
Sünteetilisest või segamaterjalist esemed. 

kuni 3,0 kg;  - 60 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

   Wool   (Vill)
Villasest või villa sisaldavast materjalist käsitsi- või masin-
pestavad esemed. Eriti õrn pesuprogramm pesuesemete 
kokkutõmbumise vältimiseks; pikemad programmiva-
hed (pesuesemed ligunevad pesuvees) 
Märkused

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

 ■ Kasutage villa pesemiseks mõeldud pesuainet.

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

-

Supersnabb 15’ (kiirprogramm 15’)
Väga lühike, ligikaudu 15minutit kestev programm, 
sobib kergelt määrdunud väikeste esemete pesemiseks
Märkus: valige lühem programm (u 15 min), kui
 valitud on   SpeedPerfect  programmisäte

kuni 3,2 kg/ 2,0 kg*;  - 40 °C
----, 0 - 1200** p/min

 Speed Eco   Perfect

 Mix (Segaesemed)
Erinevad puuvillasest või sünteetilisest materjalist 
esemed.

kuni 4,0 kg;  - 40 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 


  Night wash (ööpesu): Vaikne programm öösel 
pesemiseks; sobib puuvillastele, linastele, sünteetilistele 
ja segamaterjalist esemetele
Märkus: sumisev helisignaal on deaktiveeritud.

kuni 4,0 kg;  - 40 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

*    väiksem pesukogus programmisätte  SpeedPerfect  kasutamisel
 ** maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist
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Programm / pesuesemete liik / teave Seaded

 Rinse (loputus): lisaloputus koos tsentrifuugimisega -; -
----, 0 - 1200** p/min

 Spin (tsentrifuugimine)/: valitava kiirusega täiendav 
tsentrifuugimine

 Empty (tühjendamine): loputusveest tühjendamine
Märkus: sättega ---- kasutamisel toimub tühjendamine 
ilma täiendava tsentrifuugimiseta (loputusvee -
hoidmine = ilma lõpptsentrifuugimiseta)

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

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

kuni 5,5 kg/3,5 kg;  - 60 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

 Shirt/Blouses (särgid/pluusid): puuvillasest, linasest, 
sünteetilisest või segamaterjalist mittetriigitavad särgid
Märkus: kasutage Delicate/Silk programmi õrnast ma-
terjalist või siidist särkide ja pluuside pesemiseks.

kuni 2,0 kg;  - 60 °C

----, 0 - 800 p/min

 Speed Eco   Perfect , , 

 Dark wash
Puuvillasest materjalist tumedavärvilised esemed ja 
tumedad kergestihooldatavad esemed

kuni 2,0 kg;  - 40 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

 Sportswear
Mikrokiust kangast spordi- ja vabaajarõivad 
Märkused

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

hoolikalt kangapehmendaja jääkidest.

kuni 2,0 kg;  - 40 °C

----, 0 - 800 p/min

 Speed Eco   Perfect , , 

 Down (suletäidisega esemed)
Masinpestavad udusuletooted, padjad, tekid ja sulgte-
kid. 
Märkus: suuri esemeid pesta eraldi. Kasutage õrnatoimelist 
pesuvahendit. Doseerige pesuvahendit vähe.

kuni 1,0 kg;  - 60 °C

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

 Speed Eco   Perfect , , 

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

kuni 2,0 kg;  - 40 °C

----, 0 - 800 p/min

 Speed Eco   Perfect , , 

*    väiksem pesukogus programmisätte  SpeedPerfect  kasutamisel
 ** maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist

Paigaldus- ja kasutusjuhend
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 Energiatarbimise määrad
Energiatarbimise määrade tabel
(ligikaudne teave)
Programm Load Energiatarve* Veetarve* Programmi 

kestus*
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 kg 0,72 kWh 62 l 2 h
Mix 40 °C 4 kg 0,59 kWh 45 l 1 1/4 h
Delicate/Silk 30 °C 2 kg 0,21 kWh 36 l 3/4 h
Wool30 °C 2 kg 0,25 kWh 35 l 3/4 h

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 pikemat aega kasutatud ja sellesse on 
tekkinud ebameeldiv lõhn.
Märkused

 ■ Käivitage programm ilma pesuesemeteta.
 ■ Kasutage valgendajat sisaldavat pesupulbrit 

või pesuainet. Vahu tekke vältimiseks kasutage 
ainult poolt soovitatud pesuaine kogusest. Vil-
laste ega õrnast materjalist esemete pesemisel 
ärge kasutage pesuvahendit.

kuni 0 kg; 90 °C

1200** p/min

-

*    väiksem pesukogus programmisätte  SpeedPerfect  kasutamisel
 ** maksimaalne tsentrifuugimiskiirus, sõltuvalt mudelist
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WLT24440BY

9001079284 (9502)

Kõige tõhusamad 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  EcoPerfect* 6,5 kg 5 1/2 h

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

 Programm Cottons + nupp  EcoPerfect* 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.

Programm Ligikaudne info jääkniiskuse kohta**

WLT24 ...
WS12T...
kuni 1200 p/min

WLT20 ...
WS10T...
kuni 1000 rpm

WLT16 ...
WS08T...
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 veesurvest, -karedusest ja -temperatuurist, 

ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesuesemete liigist, kogusest ja määrdumisastmest, 
kasutatavast pesuvahendist, voolukõikumistest ja valitud lisafunktsioonidest.

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

Programm Pesuko-
gus

Aastane energiatarve Aastane veetarve

Cottons 40/60 °C +  EcoPerfect** 6,5 kg 119 kWh 8800 litri

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

Pesumasina ettevalmistamine

Märkus: pesumasin tuleb õigesti paigalda-
da ja vooluvõrku ühendada.  Lk 27

1. Ühendage pesumasin vooluvõrku.

2. Keerake veekraan lahti.

3. Avage pesumasina uks.

4. Kontrollige, et trummel oleks täielikult 
tühi. Vajadusel laske sellest vesi välja.

Programmi valimine / seadme 
sisselülitamine
Märkus: kui lapselukk on aktiveeritud, 
tuleb see kõigepealt inaktiveerida. Alles siis 
saate programmi seadistada.
Kasutage soovitud programmi valimiseks 
programmi valikunuppu. Seda nuppu on 
võimalik pöörata mõlemas suunas.
Seade lülitub sisse.
Ekraanipaneelile kuvatakse valitud prog-
rammi vaikimisi valitud sätted.

 ■ Temperatuur*,
 ■ Maksimaalne pesukogus ja programmi 

kestus (vaheldumisi)
 ■ Energiakulu*.

*    Sõltuvalt mudelist

Programmi vaikesätete 
muutmine
Saate kasutada kõikide pesutsüklite vai-
kesätteid 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 13

Programmi lisasätete valimine
Lisasätetega saab pesuprotsessi paremini 
pesuesemetele sobivaks kohandada.
Lisasätteid saab valida või inaktiveerida 
sõltuvalt programmi edenemisest.
Sätte aktiveerimisel süttivad nupu märgu-
tuled.
Sätteid ei salvestata pärast pesumasina 
väljalülitamist.
Programmi lisasätted  Lk 14

Pesuesemete asetamine 
trumlisse

  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 pesumasinasse 
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 mõjutab 
pesemise efektiivsust ja esemed jäävad 
rohkem kortsu.

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

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

Pesuvahendi ja 
hooldustoodete doseerimine 
ja lisamine
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Puhastusvahendid ja pesuesemete 
pesueelse töötlemise vahendid (nt ple-
kieemaldaja, 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

Klõps

 ■ Pesuesemete kogus 
 ■ Määrdumusaste

Lisamine

1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. 

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

2. Lisage pesuaine ja/või hooldustooted

Jaotur I Eelpesuaine
Jaotur Pehmendaja, tärgeldusva-

hend. Ärge ületage maksi-
mumdoosi

Jaotur II Põhipesuaine, veepehmen-
daja, valgendi, plekieemal-
daja.

Märkused
 – Pesuainete/lisandite/hooldustoodete 

ja puhastusvahendite koguse mõõtmi-
sel tuleb alati järgida tootja juhiseid ja 
teavet.

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

 – Valage vedel pesuaine selleks mõeldud 
jaoturisse ja pange see trumlisse.
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Käivitage programm
Vvajutage nuppu . Märgutuli süttib ja 
programm käivitub.
Programmi töö ajal kuvatakse ekraanile 
lõpuaeg või pärast pesuprogrammi käi-
vitumist programmi kestus ja programmi 
edenemise sümbolid. 
Ekraanipaneel Lk 9

Märkus: vahutuvastus
Kui ekraanile kuvatakse sümbol  , siis 
on pesumasin programmi töö ajal tuvasta-
nud liiga suure koguse vahtu ja aktiveerib 
automaatselt lisaloputamistsüklid vahu 
kõrvaldamiseks.
Doseerige järgmisel korral sama koguse 
pesu kohta vähem pesuainet.
Kui soovite programmi lukustada, et takis-
tada selle kogemata reguleerimist, saate 
valida lapseluku. Selleks toimige järgmiselt.

Lapselukk
(  3 sec, 3 6eut.)
Pesumasina saab lukustada, takistades 
seadistatud funktsioonide juhuslikku 
käivitamist. Selleks tuleb pärast programmi 
käivitamist aktiveerida lapselukk.
Aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks 
vajutage ja hoidke samaaegselt ligikaudu 
kolm sekundit all tsentrifuugimiskiiruse ja 
programmi lõpuaja nuppe. Ekraanipaneeli-
le kuvatakse sümbol  .

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

programmi valikunuppu on keeratud. 
Lapseluku inaktiveerimiseks lähtestage 
programmi valikunupp esialgsele prog-
rammile. Sümbol süttib uuesti. 

Märkus: Programmi lõppemise vältimi-
seks ärge keerake programmi valiku-
nuppu väljalülitatud asendisse.

Märkus:  lapselukk jääb aktiveerituks ka 
pärast programmi lõppemist ja seadme 
väljalülitamist. Enne uue programmi käivi-
tamist tuleb lapselukk alati deaktiveerida.

Leotamine
Pärast soovitud programmi valimist saab 
pesuesemeid leotada.

1. Valage sahtlisse leotus- või pesuainet 
sahtlisse  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 nuppu  või muutke 
programmi.

Märkused
 ■ Pange masinasse sama värvi pesuese-

med.
 ■ Pesuainet ei ole vaja rohkem lisada, 

pesemiseks kasutatakse leotusvett.

Pesu lisamine
Pärast programmi käivitamist saab pesue-
semeid vajadusel lisada või eemaldada.
Selleks vajutage nuppu  .
Nupu  märgutuli vilgub ja masin tuvas-
tab, kas pesuesemeid saab lisada.
Kui ekraanipaneelil:

 ■ kustub sümbol , siis saab pesuese-
meid lisada.

 ■ süttib sümbol , siis ei saa pesuese-
meid lisada.
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Programmi jätkamiseks vajutage nuppu 
. Programm jätkub automaatselt.

Märkused
 ■ Ärge hoidke pesuesemete lisamisel pe-

sumasina ust liiga kaua lahti, sest sellest 
võib lekkida vett.

 ■ Ohutuse tagamiseks ei saa pesumasi-
na ust avada ega pesuesemeid lisada 
juhul, kui veetase või temperatuur on 
kõrge, ega tsentrifuugimise ajal.

 ■ Pesuesemete lisamise ajal ei kuvata 
pesumasinas olevat pesukogust.

Programmi vahetamine
1. Vajutage nuppu  .

2. Valige teine programm.

3. Vajutage nuppu  . Uus programm 
algab algusest.

Programmi tühistamine
Kõrgetel temperatuuridel programmid:

1. Vajutage nuppu  .

2. Pesu jahutamiseks: valige loputamine 
 .

3. Vajutage nuppu  .
Madalatel temperatuuridel programmid:

1. Vajutage nuppu  .

2. Valige  tsentrifuugimine /  lopu-
tusvee väljalaskmine paagist (ainult 
tsentrifuugimistsükli korral seadistage 
p/min (tsentrifuugimiskiirus) asendisse 
- 0 - )

3. Vajutage  nuppu.

Programmi lõpp loputusvee 
jätmisega paaki
Ekraanipaneelile kuvatakse - - - -  ja nupu 

 märgutuli vilgub.
Programmi jätkamiseks vajutage nuppu 

 või valige tsentrifuugimiskiirus.
Programmi lõpetamiseks seadistage prog-
rammi valikunupp valikule  tsentrifuugi-
mine /  loputusvee väljalaskmine paagist 

(ainult tsentrifuugimistsükli korral seadista-
ge p/min (tsentrifuugimiskiirus) asendisse 
- 0 - ) ja vajutage nuppu  .

Programmi lõpp
Ekraanipaneelile kuvatakse End (lõpp) ja 
nupu  märgutuli kustub.

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

esemed välja.

2. Keerake programmi valikunupp väl-
jalülitatud asendisse Off. Seade lülitub 
välja.

3. Keerake veekraan kinni. 
Märkus: ei kehti AquaStop süsteemiga 
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.

 ■ Kui ekraan pärast programmi lõppu 
kustub, siis on aktiveeritud ener-
giasäästurežiim. Ekraani aktiveerimi-
seks vajutage ükskõik millisele nupule.
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 Andurid
Automaatne pesukoguse 
tuvastamine
Automaatne pesukoguse tuvastamise 
funktsioon kohandab veekoguse vastavalt 
igale programmile sõltuvalt pesueseme 
materjalist ja pesukogusest.

Pesukoguse tasakaalustamise 
süsteem
Automaatne pesukoguse tasakaalustamise 
süsteem tuvastab, kui pesuesemed ei ole 
trumlis ühtlaselt jaotatud ja reguleerib 
seda vastavalt, käivitades trumli pöörlemi-
se 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 24

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.
Kui programmi kestus katkestusest tingitu-
na pikeneb, vilgub ekraanil punkt.
Ekraan vilgub.

Pinge kontrollimise süsteem aktiveerub 
programmi käivitumisel.
Märkus: Voolukatkestuse korral pesemine 
katkestatakse. Vooluühenduse taastudes 
jätkab programm tööd.

 Signaali seadmine
Saate muuta järgmiseid sätteid:

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

 ■ Nuppude helisignaalide helitugevust.
Sätete muutmiseks tuleb aktiveerida sea-
distamisrežiim.

1/2/3/...        programmi valikunupu asendid

Sätete režiimi 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.
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Sätete režiim on aktiveeritud ja ekraani-
paneelile kuvatakse teavitussignaalide heli-
tugevuse tase (näiteks programmi lõpus).
Signaali helitugevuse muutmine
Kasutage programmi lõpuaja pluss- ja 
miinuspoolt, et muuta järgmiseid sätteid 
vastava programmi valikunupu asendites:

 ■ 2: Teavitussignaalide helitugevus ja/või
 ■ 3: Nupusignaalide helitugevus.

0 = väljas 1 = vaikne,
2 = keskmine, 3 = vali,
4 = väga vali

Väljuge sätete režiimist. 
Nüüd saate toimingu lõpule viia ja keerata 
programmi valikunupu väljalülitatud asen-
disse. Sätted salvestatakse.

 Puhastamine ja 
hooldamine

 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 puhastusva-
hendeid.

Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Lahusteid sisaldavad puhastusvahendid 
võivad seadme pinda ja komponente 
kahjustada.
Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhas-
tusvahendeid.
Vältige pesuaine jääkide kuhjumist ja 
lõhna moodustumist pesumasinasse, 
järgides järgmiseid juhiseid:
Märkused

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

pesumasina ust ja pesuaine sahtlit veidi 
lahti.

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

Seadme korupus juhtpaneel
 ■ Pühkige korpust ja juhtpaneeli pehme 

niiske lapiga.
 ■ Eemaldage pesuaine jäägid kohe.
 ■ Ärge puhastage seadet veejoaga.

Trummel
Kasutage puhastamiseks kloorivaba puhas-
tusvahendit. Ärge kasutage traatnuustikut.
Kui pesumasinasse on tekkinud ebameel-
div lõhn või soovite puhastada trumlit, 
käivitage trumli puhastusprogramm tem-
peratuuril 90 °C või

 puuvillaste esemete pesuprogramm 
Cottons 90 °C ilma pesuesemeteta. Lisage 
pesupulber.
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Katlakivi eemaldamine
Kui pesuainet doseeritakse õiges kogu-
ses, siis ei ole see vajalik. Kui selleks siiski 
vajadus peaks tekkima, kasutage katlakivi 
eemaldamise vahendit vastavalt tootja ju-
histele. Sobivaid katlakivi eemaldamise va-
hendeid saab osta meie veebilehe kaudu 
või müügijärgse teeninduse osakonnast.

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 
aurustuda saaks.

Pesuvee pump on 
ummistunud

 Hoiatus! 
Põletusoht!
Kõrgetel temperatuuridel pestes muutub 
vesi väga kuumaks. Kokkupuutel kuuma 
pesuveega võite saada põletada.

Laske pesuveel jahtuda.

1. 1. Keerake veekraan kinni, et rohkem 
vett masinasse ei voolaks ja et masinast 
olev vesi pumba kaudu välja voolaks.

2. Lülitage seade välja. Tõmmake toitepis-
tik seinapistikupesast välja.

3. Avage teenindustööde klapp ja võtke 
see ära.

4. Võtke vee väljalaskevoolik hoidikust 
välja. 
Eemaldage väljalaskevooliku kork ja 
laske pesuveel sobivasse anumasse 
välja voolata. 
Pange kork oma kohale tagasi ja kinni-
tage väljalaskevoolik uuesti hoidikusse.

5. Kruvige pumbakate ettevaatlikult lahti 
(sellesse võib olla jäänud vett). Puhast-
age sisemus, pumbakatte keermega 
ühendus ja pumbakorpus. (Pumba 
tiivik peab saama pöörelda). 
Paigaldage pumbakate oma kohale ja 
kruvige see kinni. Käepide peab olema 
vertikaalasendis.
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6. Pange teenindustööde klapp oma 
kohale tagasi ja sulgege see.

Märkus: Selleks, et vältida kasutamata 
pesuaine voolamist äravoolu järgmise 
pesemise ajal: Valage II sahtlisse 1 liiter 
vett ja käivitage  tsentrifuugimine /  
loputusvee väljalaskmine paagist (ainult 
tsentrifuugimistsükli korral seadistage p/
min (tsentrifuugimiskiirus) asendisse - 0 - ).

Vee väljalaskevoolik ja sifoon 
on ummistunud
1. Lülitage seade välja. Tõmmake pistik 

pistikupesast.

2. Lõdvendage voolikuklambrit. Eemald-
age vee väljalaskevoolik ettevaatlikult 
(sellesse võib olla jäänud vett).

3. Puhastage vee väljalaskevoolik ja 
sifooni ühenduskoht.

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

Vee sissevoolu sõel on 
ummistunud.
Sisselaskevooliku veesurve vähendamine:

1. Keerake veekraan kinni.

2. Valige ükskõik milline programm  
(väljaarvatud loputamine/tsentrifu-
ugimine/tühjendamine).

3. Vajutage  nuppu. Laske programmil 
umbes 40 sekundit töötada.

4. Seadke programmi valikunupp väljalüli-
tatud asendisse Off. Tõmmake toitepis-
tik seinapistikupesast välja.

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

6. Tavalistel või Aqua-Secure seadisega 
mudelitel puhastage seadme tagaküljel 
olev filter: 
Võtke voolik pesumasina tagant ära. 
Eemaldage tangide abil filter ja puhas-
tage see.

7. Ühendage voolik ja kontrollige seda 
lekete suhtes.
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 Lahendused 
probleemide korral

Hädaolukorras vabastamine
nt voolukatkestuse korral
Vooluühenduse taastudes jätkab prog-
ramm tööd.
Kui pesu on siiski vaja välja võtta, saab 
pesumasina ust avada järgmiselt:

 Hoiatus! 
Põletusoht! 
Kõrgetel temperatuuridel on oht end põ-
letada, kui puutute kokku kuuma pesuvee 
ja pesuesemetega. Võimalusel laske neil 
jahtuda.

 Hoiatus! 
Vigastusoht!
Pöörlevat trumlit puudutades võite oma 
käsi vigastada.
Ärge puudutage 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 pistik 

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

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

Teave ekraanipaneelil
Ekraan Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine

 põleb  ■ Temperatuur on liiga kõrge. Oodake, kuni temperatuur langeb.
 ■ Vett on liiga palju. Pesuesemeid ei saa lisada. Vajadusel sulgege pesuma-

sina uks kohe. Programmi jätkamiseks vajutage nuppu .

 vilgub  ■ Mõni pesuese võib olla ukse vahele jäänud. Avage uks, pange see uuesti 
kinni ja vajutage nuppu .

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

 ■ Vajadusel lülitage pesumasin välja ja uuesti sisse, valige programm, regu-
leerige individuaalsed sätted ja käivitage programm.

 põleb  ■ Keerake külmaveekraan täiesti lahti.
 ■ Vee sisselaskevoolikul on murdekoht või see on kuskile kinni jäänud.
 ■ Veesurve on liiga madal. Puhastage filter.    Lk 22
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Ekraan Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine

E:18  ■ Äravoolupump on ummistunud. Puhastage äravoolupump.    Lk 21
 ■ Vee väljalaskevoolik / äravoolutoru on ummistunud. Puhastage vee väljalas-

kevoolik ja sifoon.  Lk 22
E:23 Seadmest lekib vett. Keerake veekraan kinni. Võtke ühendust müügijärgse 

teeninduse osakonnaga   Lk 26
 Kui lapselukk on aktiveeritud, inaktiveerige see.

  süttib Tuvastati liiga palju vahtu ja käivitati lisaloputamistsükkel. Doseerige järgmisel 
korral sama koguse pesu kohta vähem pesuainet.  Lk 17

Lõpuaja nupp 
vilgub

Vooluvõrgu pinge on liiga madal.

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 
kuvatakse sama teade, võtke ühendust müügijärgse teeninduse osakonnaga. 
 Lk 26

Lahendused probleemide korral

Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine

Masinast lekib 
vett.

 ■ Kinnitage vee väljalaskevoolik korralikult või vahetage see välja.
 ■ Keerake väljalaskevooliku ühenduskruvi tugevasti kinni.

Seade ei võta 
vett sisse.
Pesuainet ei 
doseerita.

 ■ Kas nuppu  on vajutatud?
 ■ Kas veekraan on lahti keeratud?
 ■ Äkki on filter ummistunud? Puhastage filter. Lk 22
 ■ Äkki on vee sisselaskevoolikul murdekoht või see on kuskile kinni jäänud?

Seadme ust ei 
saa avada.

 ■ Ohutusfunktsioon on aktiveeritud. Kas katkestada programm?
 ■ Äkki on valitud - - - - (loputamisvee jätmine paaki = ilma lõpliku tsentrifuugi-

miseta)?   Lk 18
 ■ Kas ust saab avada ainult hädaolukorras?Lk 23

Programm ei 
käivitu.

 ■ Kas on vajutatud nuppu  või lõpuaja nuppu?
 ■ Kas seadme uks on kinni?
 ■ Äkki on lapselukk  aktiveeritud? Inaktiveerige see.

Trummel jõnk-
sutab pärast 
programmi käivi-
tumist veidi.

See ei ole rike - pesuprogrammi käivitamisel testitakse mootorit ja see võib 
põhjustada trumli jõnksutamise .

Pesuvett ei lasta 
pesumasinast 
välja.

 ■ Äkki on valitud - - - - (loputamisvee jätmine paaki = ilma lõpliku tsentrifuugi-
miseta)?  Lk 18

 ■ Puhastage äravoolupumpa.  Lk 21
 ■ Puhastage heitveetoru ja/või vee väljalaskevoolikut.

Trumlis ei ole 
nähtavat vett.

See ei ole rike. Trumlis oleva vee tase jääb alla nähtavuspiiri.
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Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine

Tsentrifuugimise tule-
mus ei ole rahuldav.
Pesu on liiga märg või 
niiske.

 ■ See ei ole rike – pesukoguse tasakaalustamise süsteem on tsentrifuugi-
mistsükli peatanud, sest pesu on ebaühtlaselt jaotatud. 
Jaotage suured ja väiksed esemed trumlis ühtlaselt.

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

Tsentrifuugimistsük-
kel teostatakse mitu 
korda.

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

Programm kestab 
kauem kui tavaliselt.

 ■ See ei ole rike – kui pesukogus ei ole tasakaalustatud, reguleerib süs-
teem seda, jaotades pesu korduvalt ümber.

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

Programmi kestus 
muutub pesutsükli 
ajal.

See ei ole rike – programmi töö järjekorda optimeeritakse vastavalt prog-
rammi käigule. See võib põhjustada muutusi ekraanipaneelile kuvatavas 
programmi kestuses.

Hooldustoote jaoturis 

on jääkvesi .

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

Pesumasinasse on 
tekkinud ebameeldiv 
lõhn.

Käivitage sõltuvalt mudelist trumli puhastamisprogramm või puuvillaste 
esemete pesuprogramm temperatuuril 90 °C ilma  pesuesemeteta.
Lisage valgendajat sisaldavat pesupulbrit või pesuainet.
Märkus: Vahu tekke vältimiseks kasutage ainult poolt soovitatud pe-
suaine kogusest. Villaste ega õrnast materjalist esemete pesemisel ärge 
kasutage pesuainet.

Ekraanipaneelil põleb 
sümbol  . Pesuai-
ne sahtlist võib tulla 
vahtu.

Äkki on pesuainet liiga palju?
Segage 1 spl kangapehmendajat ½ liitri veega ning valage see lahtrisse 
II (mitte kasutada ülerõivaste, spordirõivaste ega udusulgedest esemete 
korral).
Doseerige järgmisel korral vähem pesuainet.

Vali müra, vibratsioon 
ja kalduvajumine 
tsentrifuugimisel.

 ■ Võib-olla ei ole pesumasin tasakaalus? Reguleerige pesumasin tasa-
kaalu.   Lk 31

 ■ Äkki ei ole seadme jalad fikseeritud? Fikseerige seadme jalad.  Lk 31
 ■ Äkki ei ole transpordipoldid eemaldatud? Eemaldage transpordipol-

did.  Lk 28
Ekraanivalgustus / 
märgutuled 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 pesuaine-
jäägid.

 ■ Fosfaadivabad pesuained võivad mõnikord sisaldada veeslahustuma-
tuid ühendeid.

 ■ Valige loputamisprogramm või harjake esemeid pärast pesu.
Pausirežiimis kuvatak-
se ekraanile sümbol  

  .

 ■ Vett on liiga palju. Pesuesemeid ei saa lisada. Vajadusel sulgege pesu-
masina uks kohe.

Programmi jätkamiseks vajutage nuppu .
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Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine

Pausirežiimis 
ekraanile kuvatav 
sümbol kustub .

Uks on lahti lukustatud. Saate pesuesemeid lisada.

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

 ■ Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast. 
 ■ Keerake veekraan kinni ja helistage klienditeenindusse.

 Müügijärgne 
teenindus

Kui te probleemi ise kõrvaldada ei suuda, 
helistage klienditeenindusse.  Kaas
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-number         Tootenumber
FD-number            Tootmisseeria number
Selle teabe leiate *sõltuvalt mudelist:
pesumasina ukse siseküljelt* / avatud tee-
nindustööde klapilt* ja seadme tagaküljelt.
Usaldage tootja spetsialiste.
Võtke meiega ühendust, kui vajate abi. Nii 
võite olla kindlad, et teie seadet remon-
divad täieliku väljaõppe saanud teenin-
dustöötajad, 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)
Väljalülitatud seadme energiakulu:
0,12 W
Kasutusvalmis seadme energiakulu 
(seisurežiimis): 
0,48 W
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 Paigaldus ja 
ühendamine

Seadmega kaasas
Märkus: kontrollige seadet transpordikah-
jutuste suhtes. Kahjustada saanud seadet 
ei tohi kasutada. Kaebuste korral võtke 
ühendust seadme edasimüüja või kliendi-
teenindusega.  Lk 26

1  Toitejuhe
2  Kott: 

 ■ Paigaldusjuhised ja kasutusju-
hend

 ■ Klienditeeninduste asukoha 
kataloog*

 ■ Garantii*
 ■ Korgid pärast transpordipoltide 

eemaldamist jäävate avade sulge-
miseks 

3  Vee sisselaskevoolik aquaStopiga 
mudelitel 

4  Vee väljalaskevoolik 
5  Torupõlv vee väljalaskevooliku kinni-

tamiseks* 
6  Vee sisselaskevoolik standardsel / 

Aqua-Stopiga mudelitel Sõltuvalt 
mudelist 

Lisaks on vee väljalaskevooliku ühendami-
seks sifooni vaja voolikuklambrit (läbimõõ-
duga 24 – 40 mm, saadaval edasimüüjate 
juures).
Tööriistad, mida vaja minna võib

 ■ Ehituslood pesumasina tasakaalu 
seadmiseks

 ■ Mutrivõti:
 – WAF13 transpordipoltide eemalda-

miseks ja 
 – WAF17 seadme jalgade ühetasaseks 

reguleerimiseks

Ohutusalane teave

 Hoiatus! 
Vigastusoht!

 ■ Seade on väga raske. Olge selle tõstmi-
sel ja transportimisel ettevaatlik.

 ■ Kui hoiate pesumasina tõstmisel kinni 
selle väljaulatuvatest osadest (näiteks 
uks), siis võivad väljaulatuvad osad kat-
ki minna ja teie võite vigastada saada. 
Ärge tõstke pesumasinat väljaulatuva-
test osadest.

 ■ 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 komistada ei saaks.

Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Külmunud voolikud võivad puruneda.
Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus 
see külmuda võib, ega välistingimustesse.
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Ettevaatust!
Veekahjustuste oht!
Vee sisselaskevooliku ja väljalaskevooliku 
ühenduskohad on suure surve all. Lekke 
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.

Paigalduspind
Märkus: pesumasin tuleb paigaldada sta-
biilselt, et see kohalt liikuda ei saaks.

 ■ Paigalduspind peab olema kindel ja 
ühetasane.

 ■ Ei sobi pehmed ega pehme kattega 
pinnad.

Paigaldamine alusele või 
puittaladega põrandale
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!
Pesumasin võib tsentrifuugimise ajal võn-
kuma hakata ning aluselt maha libiseda.
Pesumasina jalad tuleb kindlustada kinni-
tusklambritega.
Tellimisnumber WMZ 2200, WX 9756,
CZ 110600, Z 7080X0

Märkus: seadme paigaldamisel puittala-
dega põrandale paigaldage seade

 ■ võimalusel nurka,
 ■ veekindlale puitalusele, mille paksus 

on vähemalt 30 mm ja mis on tugevasti 
põranda külge kruvitud.

Paigaldamine alusele koos 
kuivatiga
Aluse tellimisnumber: WMZ 20490, WZ 
20490, WZ 20510, WZ 20520
Seadme paigaldamine köögikappi

 Hoiatus! 
Eluohtlik! 
Voolu all olevate osade puudutamisel 
võite saada elektrilöögi. 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 
eemaldamine
Ettevaatust!
Oht seadet kahjustada!

 ■ Seadmele on transportimise ajaks 
paigaldatud transpordipoldid. Kui 
transpordipolte ei eemaldata, võib 
näiteks trummel seadme kasutamise 
ajal kahjustada saada. 
Enne seadme esimest kasutuskorda ee-
maldage kindlasti kõik neli transpordi-
polti. Pange transpordipoldid kindlasse 
kohta hoiule.

 ■ Kui seadet on vaja tulevikus trans-
portida, paigaldage transpordipoldid 
alati tagasi. See aitab vältida seadme 
kahjustumist.
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Märkus: pange transpordipoldid ja nende 
ümbrised kindlasse kohta hoiule.

1. Võtke voolikud hoidikutest välja.

2. Kruvige lahti kõigi nelja transpordipoldi 
kruvid ja eemaldage need. Eemaldage 
ümbrised. Selleks tuleb toitejuhe hoidi-
kutest välja võtta.

3. Paigaldage katted. Lukustage kat-
ted tugevasti oma kohale, avaldades 
konksudele survet.

Voolikute ja kaablitte pikkused
 ■ Vasakukäeline ühendus

 ■ Paremakäeline ühendus

Nõuanne: edasimüüjate juurest ja müügi-
järgse teeninduse osakonnast saab osta:

 ■ – Aqua-Stop pikendusvoolik või külma 
vee sisselaskevoolik (ligikaudu 2,5 m). 
Tellimisnumber WMZ2380, WZ10130, 
CZ11350, Z7070X0

 ■ Pikem vee sisselaskevoolik (ligikaudu 
2.20 m) standardsele mudelile

Vee sisselaskevoolik
Märkused

 ■ Ärge murdke, muutke ega lõigake voo-
likut ega suruge seda kokku (nii ei ole 
vooliku vastupidavus enam tagatud).
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 ■ 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 veekraani-
ga (3/4” = 26,4 mm) ja seadmega (ei kehti 
Aqua-Stop mudelite korral, kus see on 
püsivalt paigaldatud):

 ■ Aquastop

 ■ Standardne

Keerake veekraan ettevaatlikult lahti ja 
kontrollige, ega ühenduskohad leki.
Märkus: kruviühendusele mõjub veesurve.

Vee väljalaskevoolik
Ettevaatust! 
Veekahjustuste oht!
Kui vee väljalaskevoolik suure veesur-
ve tõttu pesumasina tühjendamise ajal 
kraanikausist või sifoonist välja libiseb, võib 
väljavoolav vesi põhjustada kahjustusi.
Kinnitage väljalaskevoolik, et see oma 
kohal püsiks.
Märkus: ärge jätke voolikut millegi vahele 
lõksu ega asetage selle peale midagi.
Väljalaskevooliku saab paigaldada järgmi-
selt:

 ■ Väljavool kraanikaussi  

 Hoiatus!  
Põletusoht! 
Kõrgetel temperatuuridel on oht end 
põletada, kui puutute kokku kuuma 
pesuveega, näiteks kuuma pesuvee 
laskmisel kraanikaussi. 
Vältige kokkupuudet kuuma pesuvee-
ga. 
Ettevaatust! 
Kui vee väljalaskevooliku ots on äravoo-
lava vee sees, siis võib vesi seadmesse 
tagasi voolata ning seadet ja pesuese-
meid kahjustada.
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Paigaldus ja ühendamine       
Veenduge, et

 – vesi saab kraanikausist vabalt ära voo-
lata 

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

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

 ■ Äravool kummiümbrisega plast-
torusse või kanalisatsiooni

Ühetasane paigaldamine
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.

Elektriühendus
 Hoiatus! 

Eluohtlik! 
Voolu all olevate osade puudutamisel võite 
saada elektrilöögi.

 ■ Ärge puudutage ega hoidke pistikut 
märgade kätega.

 ■ Ärge tõmmake pistiku pistikupesast 
eemaldamiseks juhtmest, vaid hoidke 
kinni pistikust endast.

 ■ Ärge tõmmake pistikut pistikupesast 
välja ajal, kui seade töötab!

Järgige järgmist teavet ja tagage, et:

Märkused
 ■ Elektrivõrgu pinge peab ühtima sead-

me andmeplaadil näidatud pingega.
Andmeplaadil on täpsustatud ühendus-
võimsus ja vajalik ülekoormuskaitse.

 ■ Ühendage pesumasin ainult vahelduv-
vooluvõrgu pistikupessa, mis on õigesti 
paigaldatud ja maandatud.
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 ■ Pistik peab pistikupessa sobima.
 ■ Juhe peab olema vastava läbimõõdu-

ga.
 ■ Maandussüsteem peab olema õigesti 

paigaldatud.
 ■ Toitejuhet võib (vajadusel) vahetada 

ainult kvalifitseeritud elektrik. Toite-
juhtmeid saab osta müügijärgsest 
teenindusosakonnast.

 ■ 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.

 ■ Seadme pistikule peab olema alati 
juurdepääs.

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

Enne esimest pesukorda
Pesumasinat on tehases põhjalikult katse-
tatud. Katsetamisest masinasse jäänud vee 
eemaldamiseks käivitage esimene pesut-
sükkel ilma pesuesemeteta.
Märkused

 ■ Pesumasin tuleb õigesti paigaldada ja 
vooluvõrku ühendada. (vt Lk 27).

 ■ Kahjustada saanud pesumasinat ei tohi 
kasutada! Võtke ühendust klienditee-
nindusega.

1. Kontrollige pesumasinat.

2. Eemaldage juhtpaneelilt kaitsekile.

3. Ühendage pistik pistikupessa

4. Keerake veekraan lahti.

5. Sulgege pesumasina uks (ärge pange 
masinasse pesuesemeid).

6. Käivitage sõltuvalt mudelist trumli 
puhastamisprogramm või puuvillaste 
esemete pesuprogramm  temper-
atuuril 90 °C.

7. Avage pesuaine sahtel.

8. Valage II sahtlisse ligikaudu üks liiter 
vett.

9. Pange II lahtrisse tavaline pesuaine. 
Märkus:Vahu tekke vältimiseks kasu-
tage ainult poolt soovitatud pesuaine 
kogusest. Villaste ega õrnast materja-
list esemete pesemisel ärge kasutage 
pesuainet.

10. Sulgege pesuaine sahtel.

11. Vajutage nuppu .

12. Programmi lõppedes lülitage seade 
välja.

Pesumasin on nüüd kasutamiseks 
valmis.

Transport
Näiteks kolimisel 
Ettevalmistamine

1. Keerake veekraan kinni.

2. Vähendage sisselaskevooliku veesur-
vet. 
Hooldustööd – vee sisselaskevooliku 
filter  Lk 22

3. Laske ülejäänud pesuvesi välja. 
Hooldustööd – ummistunud pesu-
veepump  Lk 21

4. Tõmmake seadme pistik pistikupesast.

5. Eemaldage voolikud.
Transpordipoltide paigaldamine

1. Eemaldage katted ja pange need kind-
lasse kohta hoiule. 
Vajadusel kasutage kruvikeerajat.
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2. Paigaldage poltide ümbrised (4 tk). 
Kinnitage toitejuhe kindlalt hoidikutes-
se. Paigaldage kruvid ja keerake need 
kinni.

Enne seadme uuesti sisse lülitamist:
Märkused

 ■ Transpordipoldid peavad olema eemal-
datud.

 ■ Selleks, et vältida kasutamata pesuaine 
voolamist äravoolu järgmise pesemise 
ajal: Valage II sahtlisse 1 liiter vett ja 
käivitage tsentrifuugimine /  lopu-
tusvee väljalaskmine paagist (ainult 
tsentrifuugimistsükli korral seadistage 
p/min (tsentrifuugimiskiirus) asendisse 
- 0 - ).

 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 kasuli-
ku 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.





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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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


