
Trummelkuivati

WTX8HEL9SN

ee  Kasutus- ja paigaldusjuhised

Tasuta eeliste saamiseks 

registreerige oma uus seade 
MyBoschis.

www.bosch-home.ee



2

ee  

Teie uus 
trummelkuivati
Olete endale saanud Boschi trummelkui-
vati.

Varuge mõni minut aega ja tutvuge oma 
kuivati eelistega.

Boschi kaubamärgil on kõrged kvalitee-
dinõuded. Seetõttu 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 seadme 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 koduma-
japidamises pestava pesu kuivatami-
seks ja värskendamiseks. Pesu peab 
olema pestud veega ja olema sobiv 
trummelkuivatuseks (vt pesuesemete 
etikette). Seadme kasutamise muul 
eesmärgil on keelatud.

 ■ 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.

 Kondensatsioonivee  
väljalaskmine ........................................50

 Puhastamine ja hooldustööd .......52
Seadme puhastamine .....................................52
Põhiseadme puhastamine ............................53
Niiskussensori puhastamine ........................55
Kondensatsioonivee mahuti filtri 
puhastamine ......................................................56

 Seadme hooldustööd ...................57
Seadme ettevalmistamine hoolduseks ....57
Seadme hooldusprogrammi  
käivitamine .........................................................58
Seadme intensiivse hooldusprogrammi 
käivitamine .........................................................60

 Abi ..................................................63

 Seadme transportimine  ...............66

 Energiatarbimise määrad .............67
Energiakulu määrade tabel ...........................67
Kõige tõhusam programm puuvillastele 
esemetele ............................................................67

 Tehnilised andmed ........................68

 Kasutuselt kõrvaldamine .............68

 Klienditeenindus ...........................69
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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, tunnetusli-
kud või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad piisavad kogemused 
ja teadmised, tohivad seadet 
kasutada järelevalve all või nende 
ohutuse vastutava isiku juhenda-
misel ning nad peavad täielikult 
mõistma kõiki seadme kasutami-
sega seonduvaid ohtusid ja olema 
teadlikud vastavatest ohutusees-
kirjadest.

 ■ 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 nii võite seadme ukse 
blokeerida või selle täielikku 
avamist takistada. 

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

  Hoiatus!
Mürgistusoht!
Pesuvahendid ja hooldustooted 
võivad alla neelamisel põhjustada 
mürgistuse.
Alla neelamise korral pöörduda 
arsti poole. Hoidke pesuvahendid ja 
hooldustooted lastele kättesaama-
tult.

 Hoiatus! 
Silmade ja nahaärrituse oht!
Kokkupuude pesuvahendite või 
hooldustoodetega võib ärritada 
silmi ja nahka.
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 kaitsemaandatud 
seinapistikupesa ning kaitse-
maandussüsteem on nõueteko-
haselt paigaldatud.

 ■ Paigaldus peab olema sobiva 
läbilõikega. 
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 ■ Toitepistikule peab alati olema 
vaba ligipääs. Kui see ei ole keh-
tivate ohutusmääruste kohaselt 
võimalik, tuleb püsiühendusse 
ehitada lüliti (2-pooluseline 
väljalülitatav), järgides kehtivaid 
elektrieeskirju.

 ■ Rikkevoolukaitsme kasutamisel 
tohib kasutada ainult järgmise 
märgiga kaitset:  Ainult selle 
märgi olemasolu tagab, et rik-
kevoolukaitse vastab kõikidele 
kehtivatele eeskirjadele.

 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, millegi 
vahele suruda ega ümber muuta. 
Toitejuhe ei tohi puutuda kokku 
soojusallikatega.

 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 kaitsemaanda-
tud seinapistikupessa. Ärge kasu-
tage pikendusjuhtmeid, harupesi 
vms.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / 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.



8

ee Ohutusjuhised

 ■ Valesti pesumasina peale aseta-
tud seade võib põhjustada vigas-
tuse, varalise kahju ja/või seadet 
kahjustada. 
Seadme asetamisel pesumasina 
peale peab pesumasin olema 
vähemalt sama sügav ja lai kui 
seade. Seade tuleb kinnitada 
oma kohale asjakohase ühen-
duskomplektiga.  Lk 19 Seade 
TULEB kinnitada selle ühendus-
komplektiga. Seadme paigalda-
mine millegi peale mingil muul 
viisil on keelatud.

 ■ Seadme väljaulatuvatest osadest 
(näiteks seadme uks) kinnivõtmi-
sel seadme tõstmiseks või kohalt 
liigutamiseks võivad need osad 
katki minna ja võite saada vigas-
tada. 
Ärge kandke seadet selle väljau-
latuvatest osadest.

 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!

Kasutamine 
 Hoiatus!

Plahvatusoht / tulekahju oht!
Pesuesemed, mis on puutunud kok-
ku lahustite, nafta, vaha, vahaee-
maldaja, värvi, määrdeaine või ple-
kieemaldajaga, võivad kuivatamise 
käigus süttida või tekitada plahva-
tuse. Seetõttu pidage meeles:

 ■ Peske pesu enne seadmes kui-
vatamist hoolikalt sooja vee ja 
pesuvahendiga.

 ■ Ärge pange seadmesse pesu, 
mida ei ole eelnevalt pestud.

 ■ Kui pesu on puhastatud tööstus-
like kemikaalidega, ei tohi seda 
pärast seadmes kuivatada.
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 Hoiatus!
Plahvatusoht / tulekahju oht!

 ■ Saastunud ebemefilter võib 
seadme kasutamise ajal süttida 
või põhjustada tulekahju või 
plahvatuse. 
Puhastage ebemefiltrit iga kord 
pärast seadme kasutamist.

 ■ Teatud esemed võivad seadme 
kasutamise ajal süttida või põh-
justada tulekahju või plahvatuse. 
Võtke taskutest välja välgumihk-
lid ja tikud.

 ■ Seadme lähedal õhus olev söe- 
või jahutolm võib põhjustada 
plahvatuse. Töötava seadme 
ümbrus peab olema puhas.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju 
oht / seadme kahjustamise oht!
Seade sisaldab jahutusainet R290, 
mis on keskkonnale ohutu, kuid 
kergsüttiv.
Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad 
seadmest kaugemal.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju 
oht / seadme kahjustamise oht!
Kui programm katkestatakse enne 
kuivatustsükli lõppemist, ei ole 
pesu piisavalt jahtunud ning see 
võib süttida või põhjustada varalist 
kahju või seadet kahjustada.

 ■ Kuivatustsükli viimases etapis 
(jahutustsükkel) trumlis olevat 
pesu ei soojendata. Nii on taga-
tud, et pesu jääb temperatuurile, 
mis seda ei kahjusta.

 ■ Ärge lülitage seadet välja enne 
kuivatustsükli lõppu, väljaar-
vatud juhul, kui võtate kõik 
pesuesemed kohe trumlist välja 
ja laotate need laiali, et kuumus 
hajuks.

 Hoiatus!
Mürgistusoht / varalise kahju 
oht!
Kondensatsioonivesi ei ole joogi-
vesi ning see võib olla ebemetega 
saastunud. Määrdunud kondensat-
sioonivesi võib olla tervisele kahju-
lik ja põhjustada varalist kahju.
Ärge jooge sellist vett ega kasutage 
seda muul viisil.
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 Hoiatus!
Mürgistusoht!
Lahusteid sisaldavatest puhastus-
vahenditest võivad eralduda mürgi-
sed aurud.
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.

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 
kuivatuskogust. Jälgige konk-
reetsele programmile lubatud 
kuivatuskogust.  Lk 26

 ■ Kui kasutate seadet ilma ebeme-
filtrita või kahjustunud ebeme-
filtriga, võib seade saada kahjus-
tada. 
Ärge kasutage seadet ilma ebe-
mefiltrita või defektse ebemefilt-
riga.

 ■ Karvad, ebemed jms võivad um-
mistada seadme õhuava. Hoidke 
need seadmest eemal.

 ■ Vaht ja vahtkummi võivad sead-
mes kuivatamisel moonduda või 
sulada. 
Ärge kuivatage seadmes vah-
tu või vahtkummit sisaldavaid 
esemeid.
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 ■ Vale kogus pesuvahendit või 
puhastusvahendit võib põhjus-
tada varalise kahju või seadet 
kahjustada. 
Kasutage pesuvahendeid / hool-
dustooteid / puhastusvahendeid 
ja pehmendajaid vastavalt tootja 
juhistele.

 ■ Seadme ülekuumenemisel ei 
pruugi seade õigesti töötada või 
tulemuseks võib olla varaline 
kahju või seadme kahjustamine. 
Kontrollige, et töötava seadme 
õhuava oleks alati puhas ja et 
seadme ümbrus oleks korralikult 
ventileeritud.

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

 ■ Puhastage seadet ainult veega 
ning pehme niiske lapiga.

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

 Keskkonnakaitse
Pakend / kasutuskõlbmatuks 
muutunud seade

 ■ Tsentrifuugige pesuesemeid enne 
kuivatamist. Mida vähem vett pesuese-
metes on, seda vähem aega ja energiat 
kulub kuivatamiseks.

 ■ Täitke kuivati maksimumkoguse pesue-
semetega.

Märkus: ärge ületage programmi suurimat 
lubatud pesukogust. See pikendab kuiva-
tamisaega ja suurendab energiakulu.

 ■ Kasutage seadet ventileeritud ruumis 
ja veenduge, et seadme õhuava oleks 
vaba, nii et õhk saaks takistamatult 
liikuda.

 ■ Puhastage seadet regulaarselt ebeme-
test. Seadmes olevad ebemed võivad 
programmi tööd pikendada ja energia-
kulu suurendada.

 ■ Seade lülitub automaatselt ener-
giasäästurežiimi pärast programmi 
lõppemist ja juhul, kui seadmega pike-
mat aega enne programmi käivitumist 
mingeid tegevusi ei tehta.  Ekraan ja 
märgutuled kustuvad mõne minuti 
pärast ning (Start/Pause)   hakkab 
vilkuma. Energiasäästurežiimist välju-
miseks piisab seadme ukse avamisest 
või sulgemisest või muust tegevusest.

 ■ Kui energiasäästurežiimis oleva sead-
mega pikemat aega enne programmi 
käivitumist mingeid tegevusi ei tehta. 
lülitub seade automaatselt välja. 

Märkus: kui Wi-Fi on aktiveeritud, ei lülitu 
seade automaatselt välja.
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 Seadme 
paigaldamine ja 
ühendamine

Kasutusvaldkond
Installing and connecting the appliance

1  Asjakohased dokumendid (näiteks 
paigaldus- ja kasutusjuhised) 

2  Kinnituselemendid
3  U-kujuline tükk vee väljalaskevooliku 

kinnitamiseks 
4  Vee väljalaskevoolik 
5  Ühendusadapter 
6  Veenõu
7  Villaste esemete korv

1. Eemaldage täielikult kõik seadme pa-
kkematerjalid ja kaitsekatted.

2. Avage seadme uks.
3. Võtke trumlist välja kõik tarvikud.
Nüüd on seade paigaldamiseks ja ühenda-
miseks valmis.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht!
Trumlisse jäänud esemed, mis ei ole mõel-
dud koos masinaga kasutamiseks, võivad 
põhjustada varalise kahju ja seadet kahjus-
tada. Võtke need esemed koos tarvikutega 
trumlist välja.

Seadme paigaldamine

 Hoiatus!  
Eluohtlik!
Lapsed võivad end seadmesse lukustada 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 kasutuskõlb-
matuks, tõmmake selle pistik seinapis-
tikupesast välja enne, kui lõikate toite-
juhtme seadme küljest ära ja purustate 
seadme ukse luku.

 Hoiatus!
Plahvatusoht / Tulekahju oht!
Seadme lähedal õhus olev söe- või jahu-
tolm võib põhjustada plahvatuse.
Töötava seadme ümbrus peab olema 
puhas.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju oht / 
seadme kahjustamise oht!
Seade sisaldab jahutusainet R290, mis on 
keskkonnale ohutu, kuid kergsüttiv.
Hoidke lahtine tuli ja süüteallikad sead-
mest kaugemal.

Install ing and connecti ng t he appli ance
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 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / 
Seadme kahjustamise oht!

 ■ Töötav seade võib vibreerida või kohalt 
liikuda, põhjustades vigastuse või vara-
lise kahju ohu. 
Asetage seade puhtale, ühetasasele ja 
tugevale pinnale ning reguleerige see 
ehitusloodi ja kruvitavate jalgade abil 
tasakaalu.

 ■ Valesti pesumasina peale asetatud sea-
de võib põhjustada vigastuse, varalise 
kahju ja/või seadet kahjustada. 
Seadme asetamisel pesumasina peale 
peab pesumasin olema vähemalt 
sama sügav ja lai kui seade. Seade 
tuleb kinnitada oma kohale asjakohase 
ühenduskomplektiga. → Lk 19 Sea-
de TULEB KINDLASTI kinnitada selle 
ühenduskomplektiga. Seadme paigal-
damine millegi peale mingil muul viisil 
on keelatud.

 ■ Seadme väljaulatuvatest osadest (näi-
teks seadme uks) kinnivõtmisel seadme 
tõstmiseks või kohalt liigutamiseks 
võivad need osad katki minna ja võite 
saada vigastada. 
Ärge võtke kinni seadme väljaulatuva-
test 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 serva-
dest. Kandke seadme tõstmise ajal 
kaitsekindaid.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht!
Seadme ülekuumenemisel ei pruugi seade 
õigesti töötada või tulemuseks võib olla va-
raline kahju või seadme kahjustamine.
Kontrollige, et töötava seadme õhuava 
oleks alati puhas ja et seadme ümbrus 
oleks korralikult ventileeritud.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / seadme kahjustami-
se oht
Seadet katsetati enne tehasest väljasaat-
mist ning seetõttu võib selles olla jääkvett. 
Jääkvesi võib seadmest välja lekkida, kui 
seda suurema kui 40° nurga all kallutada.

Seadme paigaldamiseks toimige järg-
miselt:
1. Asetage seade puhtale, ühetasasele, 

tugevale pinnale.
2. Kasutage seadme ühetasaseks paigal-

damiseks ehitusloodi.

3. Vajadusel keerake seadme jalgu, veen-
dumaks, et need ühetasased. Nüüd on 
seade ühendamiseks valmis.

Märkused
 ■ Seadme kõik neli jalga peavad olema 

kindlalt põrandal.
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 ■ Valesti paigaldatud seadme kasuta-

misel võivad tulemuseks olla müra, 
vibratsioon, trumli ebaühtlane töö ja/
või jääkvee leke seadmest.

Ukse hingede avanemiskülje 
muutmine 
Seadme ukse hingede asukohta saab muu-
ta teisele küljele, et trumlit oleks mugavam 
avada. Nii saate seadet kohandada näiteks 
vastavalt selle kõrval asuvale pesumasina-
le.
Märkus: tarnitud seadme ukse avaneb 
vasakule küljele.

 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 tõstmise ajal kaitsekindaid.
 Hoiatus!

Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / 
Seadme kahjustamise oht!
Seadme väljaulatuvatest osadest (näiteks 
seadme uks) kinnivõtmisel seadme tõstmi-
seks või kohalt liigutamiseks võivad need 
osad katki minna ja võite saada vigastada. 
Ärge võtke kinni seadme väljaulatuvatest 
osadest, et seadet kohalt liigutada.
Ukse hingede avanemiskülje muutmine
1. Avage seadme uks.

2. Eemaldage seadme hingede kruvid.

Märkus: ärge kasutage ukse hingede poo-
le muutmiseks mingeid muid tööriistu kui 
T20 kruvikeeraja.
3. Eemaldage seadme uks ettevaatlikult ja 

pange see pehmele pinnale. 

Märkus: jälgige, et te ei kahjusta ega 
kriimusta ust. Asetage selle alla näiteks 
pehme käterätt.

4. Eemaldage hingede küljest kruvid ja 
eemaldage hinged.
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5. Eemaldage aasa küljest kruvid ja ee-

maldage aas.

6. Lukustage ukse lahti.

7. Võtke uks ukserõnga pealt ära.

8. Keerake ukserõngast 180° ja sisestage 
uks õigesti.

9. Lukustage ukserõngas.

10. Kruvige hinged uksele. 

Märkus:jälgige, et uksetihend ei kiiluks 
hingede sisestamise ajal kinni ega 
saaks kahjustada. 

11.  Kruvige aas ukse külge. 

Märkus: jälgige, et uksetihend ei kiiluks 
aasa sisestamise ajal kinni ega saaks 
kahjustada. 

12.  Võtke ukseluku kate pealt ära.
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Seadme ühendamine

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Tulekahju oht / Vara-
lise kahju oht / Seadme kahjustamise 
oht!
Valesti paigaldatud seade võib olla ohtlik. 
Veenduge, et:

 ■ Seinapistikupesa pinge vastab seadme 
andmeplaadil toodud nimipingele. 
Andmeplaadil on täpsustatud ühen-
dusvõimsus ja vajalik ülekoormuskait-
se.

 ■ Seade ühendatakse ainult vahelduv-
vooluvõrgu nõuetekohaselt paigalda-
tud ja kaitsemaandatud seinapistiku-
pessa.

 ■ Toitepistik ja kaitsemaandatud seina-
pistikupesa ning kaitsemaandussüs-
teem on nõuetekohaselt paigaldatud.

 ■ Paigaldus peab olema asjakohase 
läbilõikega.

 ■ Toitepistikule peab alati olema vaba 
ligipääs. Kui see ei ole kehtivate ohu-
tusmääruste kohaselt võimalik, tuleb 
püsiühendusse ehitada lüliti (2-poolu-
seline väljalülitatav), jälgides kehtivaid 
elektrieeskirju.

 ■ Rikkevoolukaitsme kasutamisel tohib 
kasutada ainult järgmise märgiga kait-
set:  Ainult selle märgi olemasolu 
tagab, et rikkevoolukaitse vastab kõiki-
dele kehtivatele eeskirjadele.

13.  Eemaldage ukselukk.

14.  Keerake ukselukku 180° ja sisestage 
see teisele küljele.

15.  Kruvige ukseluku kate peale tagasi.

16.  Sisestage uks ja kruvige see kinni.

Nüüd on seade ühendamiseks valmis.
Märkus: kui soovite uksehingede asendit 
uuesti muuta, korrake neid samme vastu-
pidises järjekorras.
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 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Tulekahju oht / Varalise 
kahju oht / Seadme kahjustamise oht!
Kui seadme toitejuhet on ümber muude-
tud või see on saanud kahjustada, võib 
tulemuseks olla elektrilöök, lühis või üle-
kuumenemisest tulenev tulekahju.
Toitejuhet ei tohi painutada, laiaks litsuda 
ega ümber muuta. Toitejuhe ei tohi puutu-
da kokku soojusallikatega.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / 
Seadme kahjustamise oht!
Pikendusjuhtmete vms kasutamisel võib 
tekkida ülekuumenemisest või lühisest 
tulenev tulekahju. Ühendage seade otse 
nõuetekohaselt paigaldatud ja kaitse-
maandatud seinapistikupessa. Ärge kasu-
tage pikendusjuhtmeid, harupesi vms.

 Hoiatus!  
Vigastusoht!
Voolikud ja toitejuhtmed tuleb paigaldada 
nii, et keegi ei saaks nende otsa komistada. 
Vigastusoht!
Seadme ühendamiseks toimige järgmi-
selt:
1. Vee väljalaskevooliku ühendamine. → 

Lk 50

2. Ühendage seadme pistik sobivasse 
seinapistikupessa.

3. Veenduge, et pistik oleks kindlalt sein-
apistikupessa ühendatud.

Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
Ettevaatust!
Varalise kahju oht / seadme kahjustami-
se oht 
Seade sisaldab jahutusainet ja võib saada 
kahjustada, kui seda kasutatakse kohe 
pärast transportimist. Pärast transportimist 
ärge kasutage seadet kahe tunni jooksul.
Märkus: kahtluste korral paluge seadme 
paigaldamiseks abi spetsialistilt.

Enne seadme esmakordset 
kasutamist
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.
Märkus: seade on kasutusvalmis kohe, 
kui see on nõuetekohaselt paigaldatud 
ja ühendatud. Rohkem ei ole vaja midagi 
teha.
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Lisatarvikud

Lisatarvikuid* saab tellida müügijärgse 
teeninduse osakonnast:

 ■ Korv villastele pesuesemetele: 
Üksikute villaste esemete, spordijalat-
site ja pehmete mänguasjade kuivata-
miseks.

 – Tellimisnumber: WMZ20600.
 ■ Alus: 

Et pesuesemed oleks hõlpsam kuiva-
tisse panna ja välja võtta, paigaldage 
kuivati alla alus. Transportige pesuese-
meid rõivakorviga, mis on integreeritud 
kuivati alusesse.

 – Tellimisnumber: WMZ20500.
 ■ Ruumi säästmiseks võib kuivati ase-

tada samade mõõtmetega (laius ja 
sügavus) pesumasina peale. 
Kuivati tuleb selle ühenduskomplektiga 
pesumasina külge kinnitada.

 – Tellimisnumber, koos väljatõmmata-
va tööpinnaga: WTZ27400;

 – Tellimisnumber, ilma väljatõmmata-
va tööpinnata: WTZ27410.

 ■ Kondensatsioonivee väljalaskmise 
komplekt: 
Kondensatsioonivee saab väljalaske-
vooliku kaudu kanalisatsiooni juhtida. 
Kondensatsioonivee suunamisel kanali-
satsiooni ei pea te kondensatsioonivee 
anumat kuivatusprogrammi ajal või iga 
kord pärast kuivati kasutamist tühjen-
dama.

 – Tellimisnumber: -

* sõltuvalt seadmest
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Short i ntroducti on

--------

--------

--------

 Lühijuhend
Märkus: seade tuleb õigesti paigaldada ja ühendada. → Lk 14

1

2

3

Enne program-
mi käivitamist:

Sorteerige pesu. Lülitage seade 
sisse.

Valige programm.

Avage seadme uks 
ja pange pesuese-
med trumlisse.

Sulgege seadme 
uks.

Vajadusel regulee-
rige programmi 
seadistusi.

Käivitage prog-
ramm.

Programmi 
lõppedes:

Lülitage seade 
välja.

Avage pesumasina 
uks ja võtke pesue-
semed välja.

Tühjendage kon-
densatsioonivee 
anum.
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Famil iarising yourself w it h your appli ance 

 Tutvuge seadme funktsioonidega
Seadme ülevaade

1  Kondensatsioonivee mahuti → Lk 36
2  Ekraanipaneel
3  Trumli sisevalgustus (sõltuvalt mudelist)
4  Õhu sissevõtuava
5  Hooldustööde klapp põhiseadmel → Lk 53
6  Kuivati uks
7  Õhukanali kate (ärge eemaldage)
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Paneel

1  Programmid
2  Programmi valikunupp 

 ■ Keeramine: programmi seadistamine
 ■ Vajutamine: seadme sisse-välja lülitamine 

3  Ekraan 
Ekraanile kuvatakse seadistused ja teave 

4  Nupud 
programmiseadistustele ja lisafunktsioonidele / seadme seadistustele

 Ekraanipaneel
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Sümbol Kirjeldus Teave
1 Olekunäidik Teave programmi oleku ja aktiivsete seadis-

tuste kohta.
2

Kuivatusaste Kuivatusaste  Cupboard Dry Plus on 
aktiveeritud
Kuivatusaste  Cupboard Dry on aktivee-
ritud
Kuivatusaste  Iron Dry on aktiveeritud

e.g.  20 
min. 

Timed program Kindlaks määratud ajaga programmi kestus

e.g.  60 
min.

Anti-crease Kortsumisvastase funktsiooni kestus

e.g.  1 :27 Programmi tööaeg Eeldatav programmi tööaeg tundides ja 
minutites.

3 h Programmi viivitus Programmi viivitus tundides, kui programmi 
lõpuaega on kohandatud ja see on aktivee-
ritud.

3
Lapselukk Põleb: lapselukk on aktiveeritud. → Lk 37

Kuivatusaste Kuivatusastme kuivatustase on aktiveeritud

Kuivatamine madalal temperatuuril Õrnast materjalist kangaste õrn kuivatami-
ne on aktiveeritud

Tsentrifuugimiskiirus (p/min) Tsentrifuugimiskiirus aktiveeritakse eelne-
valt tsentrifuugitud esemete korral

Wi-Fi  ■ Väljas: Wi-Fi on välja lülitatud ja seade ei 
ole teie koduvõrku ühendatud.

 ■ Vilgub: seade püüab koduvõrku ühenda-
da.

 ■ Põleb: Wi-Fi on sisse lülitatud ja seade on 
teie koduvõrku ühendatud.

Wi-Fi Wi-Fi on sisse lülitatud, aga ma ei saa seadet 
oma koduvõrku ühendada.

Kaugjuhtimisega käivitamine Põleb: kaugjuhtimisega käivitamine on akti-
veeritud. → Lk 26

Energiahaldur Põleb: seade on ühendatud nutika energia 
süsteemi (energiahaldur) (ei ole kasutatav 
kõikides riikides)

4

Juhtelemendid: Ülemise või alumise nupu aktiivne juhtele-
mentValiku muutmine

+ Lisafunktsioonid

Lisaprogrammid
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Sümbol Teave
Please empty condensate contai-
ner

 ■ Tühjendage kondensatsioonivee anum ja 
sisestage see uuesti. → Lk 36 
Seejärel vajutage nuppu   (Start/Paus).

 ■ Puhastage kondensatsioonianuma filter. → 
Lk 56

 ■ Kui on paigaldatud äravooluvoolik* veendu-
ge, et see: 
- on õigesti ühendatud. → Lk 50 
- ei ole sõlmes ega kokku väänatud, 
- ei ole blokeeritud ega ummistunud, näi-
teks jääkidega.

 ■ Käivitage seadme intensiivne hooldusprog-
ramm. 
→ Lk 60

 ■ Kontrollige, et seadmes ei oleks mustust. 
Avage seadme hooldustööde klapp ja ee-
maldage mustus. → Lk 53

Please clean lint filter Põhiseadme puhastamine → Lk 53

Basic machine care needed. Teatud perioodi tagant soovitab seade auto-
maatselt käivitada seadme hooldusprogrammi. 
Käivitage seadme hooldusprogramm. → Lk 58

A new software version is availab-
le. Do you want to update the sof-
tware now? This may take several 
minutes.

Seadmele on saadaval uus tarkvaraversioon. 
Käivitage tarkvarauuendus. → Lk 41

Selfcleaning Seadme automaatne isepuhastusfunktsioon on 
aktiveeritud. Ärge tõmmake kondensatsiooni-
vee anumat selle teate kuvamise ajal välja ega 
tühistage programmi.

Refresher-container is empty, 
please re-fill.

Täitke veeanum puhta külma joogiveega. → Lk 
47
Vajutage   (Start/Paus).
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Cooling Seade soojeneb kuivatamise ajal kõrgele tem-
peratuurile. Jahutus vähendab temperatuuri, et 
vältida pestavate esemete kahjustamist juhul, 
kui te:

 ■ panete programmi pausi peale,
 ■ tühistate programmi,
 ■ lülitate seadme mobiilirakenduse kaudu 

välja.
Kui seadme uks on kinni, käivitub jahutus auto-
maatselt 30 sekundi pärast. Saate seadet edasi 
kasutada.
Märkused

 ■ Trummel pöörleb jahutuse ajal edasi, isegi 
juhul, kui olete programmi töö katkestanud.

 ■ Temperatuuri reguleerimiseks võib kuluda 
kuni 10 minutit.

* Sõltuvalt seadmest või selle tarvikutest



26

ee Programmide ülevaade

 Programmide ülevaade
Programm Maksimaalne pesu-

kogus
Programmi nimetus
Programmi lühiselgitus ning millistele esemetele see sobib.

Maksimaalne kogus
põhineb kuivade
esemete kaalul

Cottons
Puuvillasest või linasest materjalist, vastupidavad, kuumust taluvad esemed.

9 kg

Easy-Care 
Sünteetilisest või segamaterjalist esemed.

3,5 kg

Mix  
Erinevad puuvillasest või sünteetilisest materjalist esemed.

3 kg

Sooja veega taimeriprogramm 
Kindlaksmääratud ajaga programm igat liiki esemetele, väljaarvatud vill ja siid.
Sobib eelkuivatatud või veidi niiskele pesule ning mitmekihiliste paksude eseme-
te kuivatamiseks.
Märkus: 

 ■ Villaseid esemeid, spordijalatseid ja pehmeid mänguasju tohib kuivatada 
ainult villaste esemete korvis.

 ■ kindlaks määratud tööajaga programmi korral ei määrata pesuesemete jääk-
niiskust automaatselt kindlaks. Kui pesu on pärast kuivatusprogrammi endi-
selt niiske, käivitage programm uuesti ja vajadusel laske sel pikemalt töötada.

3,0 kg

Villased esemed korvis  
Villased või villa sisaldavad esemed; jalatsid / spordijalatsid; polümeerkiududest 
valmistatud pehmed mänguasjad.¬
Märkused

 ■ Neid esemeid tuleb kuivatada villaste esemete korvis → Lk 45.
 ■ Kuivatisse ei tohi panna nahkjalatseid ega jalatseid, millel on nahast osad.
 ■ Pehmete mänguasjade täidis peab olema trummelkuivatuseks sobivast 

materjalist.

Villaste esemete / 
pehmete mänguasjade 
kogus korvis:¬ üks 
korvitäis
Jalatsite maksimumko-
gus korvis: üks paar)

Smart Dry  
Pärast esemete pesemist pesumasinas soovitab kuivati sobivat kuivatus-
programmi. Lisateave: → Lk 44
Märkused

 ■ Pesumasinal peab olema võimaldatud mobiilirakenduse Home Con-
nect kasutamine.

 ■ Pesumasin ja kuivati peavad olema ühendatud teie koduvõrku ja 
registreeritud mobiilirakenduses Home Connect.

Sõltub valitud program-
mist
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Business  
Määratud ajaga programm kortsude ja ebameeldiva lõhna (nagu tubaka-
suits) vähendamiseks. Sobib kasutamiseks kuivade ülikondade, pintsakute 
ja pükstega, mida ei ole kaua kantud ja mille etiketile on märgitud "Ainult 
keemiline puhastus", mis tähendab, et neid ei tohi pesumasinas pesta. 
Lisateave: → Lk 47
Märkused

 ■ Esemeid ei kuivatata ega pesta.
 ■ Programm ei sobi õhukestele ja õhulistele suveriietele.
 ■ Kortsumise vältimiseks võtke esemed kohe pärast programmi lõppu 

välja.

1 ülikond (1 pintsak 
ja 1 paar pükse /
särk)

5 Shirts 
Määratud ajaga programm kortsude ja ebameeldiva lõhna (nagu tubaka-
suits) vähendamiseks. Sobib kuivadele särkidele ja pluusidele, mida ei ole 
kaua kantud. Lisateave: → Lk 47
Märkused

 ■ Esemeid ei kuivatata ega pesta.
 ■ Kortsumise vältimiseks võtke esemed kohe pärast programmi lõppu 

välja.

2-5 särki

1 Shirt 
Määratud ajaga programm kortsude ja ebameeldiva lõhna (nagu tubaka-
suits) vähendamiseks. Sobib kuivadele särkidele ja pluusidele, mida ei ole 
kaua kantud. Lisateave: → Lk 47
Märkused

 ■ Esemeid ei kuivatata ega pesta.
 ■ Kortsumise vältimiseks võtke esemed kohe pärast programmi lõppu 

välja.

1 särk või 1 pluus

Shirts / Blauses
Puuvillasest, linasest, sünteetilisest või segamaterjalist mittetriigitavad särgid või 
pluusid
Märkus: kui esemed on kuivad, triikige need või riputage kuivama. Nii jaotatakse 
jääkniiskus ühtlaselt.

1,5 kg

Towels (Käterätid)
Vastupidavad puuvillasest materjalist käterätid. 

6,0 kg

Rapid 40’ 
Sünteetilisest materjalist ja kerged puuvillased esemed.

1,0 kg

AllergyPlus
Vastupidavast materjalist esemed
Märkus: programm soojeneb kõrgetele temperatuuridele. Eriti sobiv 
spetsiaalsete hügieeninõuete järgimiseks.

4,0 kg

... further Maksimaalne koormus

Programmi nimetus
Programmi lühiselgitus ning millistele esemetele see sobib.    

Maksimaalne koormus
põhineb kuivade
esemete kaalul
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Udusulgedest esemed 
Sünteetilisest kiust esemed, padjad, voodikatted või päevatekid.
Märkus: suuri esemeid kuivatada eraldi. Jälgige rõiva etiketil olevat teavet hool-
duse kohta.

2,5 kg

Sooja veega taimeriprogramm 
Kindlaksmääratud ajaga programm külma veega
Kindlaksmääratud ajaga programm igat tüüpi riietele, väljaarvatud vill ja siid.
Vähekantud riiete värskendamiseks.
Märkus: programmi tööaega saab reguleerida.

3,0 kg

Delicates 
Õrnast pestavast materjalist (nt siid, samet, sünteetilised kiud või segamaterjal) 
esemed

2 kg

Udusulgedest esemed
Sulgtäidisega esemed, padjad, voodikatted või päevatekid. 
Märkused

 ■ Kuivatage suuri esemeid eraldi.
 ■ Pärast programmi lõppu raputage kuivatatud esemeid. Vajadu-

sel käivitage programm uuesti.

1,5 kg

Villaste esemete lõppviimistlus
Villasest või villa sisaldavast materjalist masinpestavad esemed
Märkused

 ■ Esemed muudetakse kohevamaks, kuid neid ei kuivatata.
 ■ Võtke esemed kohe pärast programmi lõppu seadmest välja ja 

pange kuivama.

0,5 kg

Sportwear
Kilekattega ja vetthülgavast kangast ilmastikukindlad rõivad ja ülerõivad.

1,5 kg
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 Programmi seadistused
Nupud Selgitused ja märkused

Märkus: kõiki nuppe ja nende funktsioone ei saa valida kõikide programmidega. Aktiveeritud seadistused 
põlevad eriti eredalt, et need oleksid ekraanil esile toodud. Aktiveeritud seadistuste muutmiseks või deakti-
veerimiseks keerake programmi valikunuppu või vajutage korduvalt vastavaid nuppe.

Kui vajutate nuppu  (kaugjuhtimisega käivitamine), saate seadme käivi-
tada mobiilirakenduse Home Connect kaudu või vaadata mobiilirakenduse 
Home Connect seadistusi.
Märkused

 ■ Järgige juhiseid ümbritseva keskkonna temperatuuride kohta → Lk 68.
 ■ Kaugjuhtimisega käivituse saab aktiveerida vaid juhul, kui seadme uks on 

kinni ja seade on ühendatud teie koduvõrku.
 ■ Kaugjuhtimisega käivitamine desaktiveeritakse ohutuse tagamiseks 

järgmistes olukordades:
 ■ Seadme ukse avamine.
 ■ Voolukatkestus.
 ■ Vajutage seadmel nuppu   (Start/Pause).
 ■ Vajutage korraks uuesti .
 ■ Seadme väljalülitamiseks vajutage .

 
(Drying Target):

Kuivatusastmega määratakse kindlaks, kui niiske või kuiv pesu pärast programmi 
lõppu on.
Kui olete seadistanud kuivastusastme, säilib see ka pärast asjakohase programmi 
väljalülitamist. Erand: seadistusi ei salvestata puuvillaste esemete pesuprogrammile.

 Cupboard Dry 
Plus

Mitmekihiliste paksude esemete järelkuivatamiseks, mis ei ole veel täiesti kuivad.

 Cupboard Dry Tavalistele ühekihilistele esemetele.

 Iron Dry Tavapärastele ühekihilistele esemetele, mida on vaja veel kuivatada ja mida tohib 
triikida või üles kuivama riputada.

 (Anti-Crease) 
(Kortsumisvastane 
funktsioon)

Pärast programmi lõppu liigutatakse trumlit regulaarsete ajavahemike tagant, et välti-
da esemete kortsumist. Automaatse kortsumisvastase funktsiooni saab aktiveerida või 
desaktiveerida näidatud tööajaks minutites.

-  +
(Ready in)

Enne programmi käivitamist saate programmi lõpuaega kuni 24 tunniks edasi  
lükata   ja .
Ekraanile kuvatakse seadistatud tundide arv (näiteks 8 h) ning seda aega loendatakse 
maha kuni pesuprogrammi käivitumiseni. Pärast programmi käivitumist kuvatakse 
ekraanile programmi tööaeg.
Märkus: järgige teavet ümbritseva keskkonna temperatuuride kohta → Lk 68.

 Seadistatud väärtuste kohandamiseks saate kasutada nuppe   ja  .
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  või   (lem-
mikprogrammid)

Salvestage või aktiveerige oma kohandatud programmiseadistused program-
mile: Vajutage   või  

 ■ vähemalt 3 sekundit, et salvestada kohandatud programmiseadistused;
 ■ vähemalt 3 sekundit, et aktiveerida kohandatud programmiseadistused;

Märkus: valitud programmiseadistused säilivad ka pärast seadme väljalülita-
mist.

 (Start/Pause) Programmi käivitamine, tühistamine ja katkestamine.

 (Lisafunkt-
sioonid)

Lisaseadistuste vaatamiseks:

  Spin Speed  
(Tsentrifuugimis-
kiirus)

Seadistage tsentrifuugimiskiirus eelnevalt tsentrifuugitud esemetele. Kuiva-
tusaeg pikeneb või lüheneb vastavalt valitud tsentrifuugimiskiirusele.
Märkus: seadistatud tsentrifuugimiskiirus ei muuda kindlaks määratud ajaga 
programmide kuivatusaega.

 Adjust drying 
level (Kuivatu-
sastme reguleeri-
mine)

Kui esemed on pärast kuivatusprogrammi lõppemist endiselt niisked, saate 
kuivatusastet reguleerida, et saavutada soovitud kuivatustase. Kuivatustase-
me suurendamiseks seadistage kuivatusaste vahemikku 1  ja 3. Nii pikeneb 
programmi tööaeg, aga temperatuur jääb samaks.
Kui olete programmile soovitud kuivatustaseme saavutanud, säilib see sea-
distus ka pärast seadme väljalülitamist.

  low heat (väi-
ke kuumus)

Vähendatud temperatuur õrnadele kangastele, nt polüakrüül või elastaan, 
pikema kestusega kuivatamiseks.

Seadme seadistamine

Teavet seadme seadistuse reguleerimiseks leiate → Lk 37

 3 sek.
(Child Lock 3 sec.)

Seadme ja mobiilirakenduse Home Connect seadistuste kohandamiseks.

 3 sek.
(Child Lock 3 sec.)

Keelake juhtpaneeli kasutamine, et takistada selle soovimatu või juhuslik 
kasutamine.
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 Pesuesemed
Pesuesemete 
ettevalmistamine

 Hoiatus!
Plahvatuse- või tulekahjuoht!
Teatud esemed võivad seadme kasutamise 
ajal süttida või põhjustada tulekahju või 
plahvatuse. Võtke taskutest välja välgu-
mihklid ja tikud.
Ettevaatust!
Oht trumlit ja pesuesemeid kahjustada!
Riiete taskusse jäänud esemed võivad 
töötava seadme trumlit ja pesuesemeid 
kahjustada. Võtke taskutest välja kõik ese-
med (näiteks metallist).
Valmistage pesuesemed ette järgmiselt:

 ■ Sõlmige rõivaste vööd ja paelad kokku 
või kasutage selliste rõivaste pesemi-
seks pesukotti.

 ■ Sulgege tõmblukud, kinnitused, silmu-
sed ja nööbid. Nööpige suured esemed 
(katted jms) kinni.

 ■ Kuivatage väga väikseid esemeid (nt 
beebisokid) alati koos suurte esemete-
ga  (nt käterätikud).

 ■ Üksikute riideesemete kuivatamiseks 
kasutage määratud ajaga programme.

 ■ Masinkootud rõivad (nt T-särgid või 
trikootooted) tõmbuvad esimesel 
kuivatamiskorral tihti kokku. Kasutage 
nende kuivatamiseks õrna programmi.

 ■ Ärge kuivatage kergestihooldatavaid 
esemeid liiga kaua. Nii lähevad need 
rohkem kortsu.

 ■ Mõned pesuvahendid ja hooldustoo-
ted (näiteks tärklis või pehmendajad) 
sisaldavad osakesi, mis võivad ladestu-
da niiskussensorile. See võib mõjutada 
sensori tööd ja sellest tulenevalt ka 
kuivatustulemust.

Märkused:
 – Trumlis kuivatatava pesu pesemisel 

kasutage õiget kogust pesuvahendit ja 
hooldustooteid vastavalt tootja juhistele.

 – Puhastage niiskussensorit regulaar-
selt  Lk 55.

Pesuesemete sorteerimine
Märkus: pange pesuesemed masinasse 
ükshaaval. Paremaks kuivatamiseks ärge 
pange korraga masinasse suuremat kogust 
pesuesemeid.

Ettevaatust!
Oht kuivatit või pesuesemeid kahjusta-
da!
Trummelkuivatuseks sobimatud pesue-
semed võivad kuivatamisel seadet ja 
kahjustada ja ise kahjustada saada.  Enne 
kuivatamist sorteerige pesuesemed vasta-
valt etikettidel toodud teabele.

 Trummelkuivatuseks sobiv
 Kuivatamine tavalisel temperatuuril
 Kuivatamine madalal temperatuuril
 Mitte kuivatada trumlis

Pesuesemete sorteerimisel tuleb tähelepa-
nu pöörata järgmisele:

 ■ Ühtlase tulemuse tagamiseks sorteeri-
ge pesuesemed vastavalt kanga liigile 
ja struktuurile. Õhukesed, paksud ja 
mitmekihilised esemed kuivatatakse 
koos kuivatamisel erineval määral.
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 Seadme 
kasutamine

Pesuesemete panek kuivatisse 
ja kuivati töölelülitamine

Märkus: seade tuleb õigesti paigaldada ja 
ühendada. →  Lk 13
1. Valmistage esemed pesemiseks ette ja 

sorteerige need.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage  .

 ■ Kasutage kõige sobivama programmi 
valimiseks kuivatusprogrammide kirjel-
dustes toodud kangaste kirjeldusi.  
 „Programmide ülevaade“ lk 26 
 "Kuivatamine villaste esemete korvi 
kasutades" lk 45

Märkus: kui pesuesemed jäävad pärast 
kuivatamist veel niisked, võite valida 
kindlaks määratud tööajaga programmi, et 
kuivatusaega lisada.

Ettevaatust!
Oht seadet ja pesuesemeid kahjustada!
Ärge trummelkuivatage järgmiseid ese-
meid ega kangaid:

 ■ Lahustite, vaha või määrdeainega saas-
tunud esemed.

 ■ Määrdunud esemed.
 ■ Mittehingavast kangast esemed (näi-

teks kummikattega).
 ■ Õrnast kangast esemed, näiteks siid ja 

sünteetilisest materjalist kardinad.
3. Avage seadme uks. 

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

4. Pange pesuesemed kokkuvoltimata 
kujul trumlisse.
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5. Pange seadme uks kinni. 

Ettevaatust! 
Oht seadet või pesuesemeid kahjus-
tada! 
Kontrollige, et pesuesemed ei oleks 
seadme ukse vahele jäänud.

Märkus: trumli valgustus süttib ukse ava-
misel või sulgemisel ja pärast programmi 
käivitumist. Trumli valgustus kustub ise.

Kasutamine / navigeerimine
Saate seadet kasutada ja seadistusi regu-
leerida ekraani  /   üla- ja/või allosas 
asuvatest nuppudest.

 ■ Peamenüüs:

 ■ Lisafunktsioonide, lisaseadistuste või 
programmide alammenüüdes:

1. Valige vasakul asuvate nuppudega 
seadistus. 

Valitud seadistus kuvatakse ekraanil 
esiletõstetuna. 

2. Kohandage seadistuse väärtusi pare-
mal asuvate nuppudega.

Seadistuse valimise korral muutub see 
aktiivseks. Seadistuse mittevalimise korral 
see desaktiveeritakse.
Märkus: tehtud muudatused rakendatak-
se ilma täiendava kinnituseta.

Programmi seadistamine
Märkus: kui lapselukk on aktiveeritud, 
tuleb see kõigepealt desaktiveerida. Alles 
siis saate programmi seadistada.  Lk 37
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1. Seadistage soovitud programm. 

Ekraanile kuvatakse programmi seadis-
tused. 

2. Vajadusel reguleerige programmi 
seadistusi.

Seadistage Lisaprogrammid alljärgnevalt:
1. Seadistage ... edasine programm..
2. Vajutage nuppu allpool  

3. Seadistage soovitud programm.
4. Vajadusel reguleerige programmi 

seadistusi.
Märkus: seadistustest väljumiseks oodake 
või vajutage Põhimenüü.

Programmi seadistused
Pärast programmi seadistamist saate selle 
programmi jaoks saadaval seadistusi re-
guleerida või aktiveerida / desaktiveerida. 
Ülevaate võimalikest seadistustest leiate 
alates → Lk 29.

Reguleerige ja aktiveerige / desaktivee-
rige programmi seadistusi järgmiselt:

 ■ Peamenüüs:

 ■  all (Lisafunktsioonid):

1. Vajutage  (Lisafunktsioonid).
2. Reguleerige seadistus soovitud seadis-

tusele.
Märkus: seadistustest väljumiseks oodake 
või vajutage  (Lisafunktsioonid).

Programmi käivitamine
Vajutage    (Start/Paus).
Märkus: kui soovite programmi lukustada, 
et takistada selle kogemata reguleerimist, 
saate aktiveerida lapseluku. → Lk 37

Programmi kulgemine
Programmi olek kuvatakse ekraanil.
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Märkus: programmi valimisel kuvatakse 
eeldatav kuivatusaeg maksimaalse lubatud 
pesukoguse korral. Niiskussensor mõõdab 
pesuesemetes olevat jääkniiskust kuivata-
mise ajal. Ekraanile kuvatavat programmi 
tööaega ja programmi lõpuni jäänud 
aega reguleeritakse programmi edenedes 
automaatselt, sõltuvalt sellest, kui niisked 
pesuesemed on (väljaarvatud kindlaks 
määratud tööajaga programmid).

Programmi muutmine või 
pesuesemete juurdepanek
Kuivatustsükli ajal saab pesuesemed igal 
ajal ära võtta või juurde panna ning prog-
rammi muuta või reguleerida.
1. Programmi töö katkestamiseks avage 

seadme uks või vajutage (Start/ Pause) 
 . 

Märkus: trummel pöörleb jahutuse ajal 
edasi, isegi juhul, kui olete programmi 
töö katkestanud. Jahutuse saab igal ajal 
katkestada. Selleks avage seadme uks.

2. Pange pesuesemeid juurde või võtke 
ära.

3. Vajadusel valige teine programm või 
programmi seadistus. 
→ „Programmide ülevaade“ lk 24 
 
Märkus: ärge muutke programmi 
jahutuse ajal.

4. Sulgege seadme uks. 
5. Vajutage (Start/Pause) .
Märkus: ekraanile kuvatavat programmi 
tööaega uuendatakse ekraanil sõltuvalt 
pesuesemete kogusest ja pesuesemetes 
olevast jääkniiskusest. Kuvatavad väär-
tused võivad muutuda, kui programm 
muudetakse või pesuesemete kogust 
reguleeritakse.

Programmi tühistamine
Programmi saab tühistada igal ajal. Selleks 
avage seadme uks või vajutage (Start/
Pause) .
Ettevaatust!

Tulekahju oht! Pesuesemed võivad  
süttida.
Programmi tühistamisel võtke kõik pesue-
semed kuivatist välja ja laotage need laiali, 
et kuumus jaotuks ühtlaselt.

Programmi lõpp

Ekraanile kuvatakse alljärgnev teade:    .

Pesuesemete väljavõtmine ja 
kuivati väljalülitamine
1. Võtke pesuesemed kuivatist välja.

2. Seadme väljalülitamiseks vajutage .
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Ettevaatust! 
Tervise kahjustamise ja varalise 
kahju oht! 
Kondensatsioonivesi ei ole joogivesi 
ning see võib olla ebemetega saastu-
nud. Määrdunud kondensatsioonivesi 
võib olla tervisele kahjulik ja kuivatit 
kahjustada. Ärge jooge kondensatsioo-
nivett ega kasutage seda. 

3. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi seadmesse, kuni see lukustub 
oma kohale.

Märkus: kondensatsioonivee anumas olev 
filter puhastab kondensatsioonivett, mida 
kasutatakse seadme automaatses puhas-
tustsüklis. Kondensatsioonivee anuma 
tühjendamisel puhastatakse selle filter 
automaatselt. Filtrit tuleks siiski regulaar-
selt kontrollida ja vajadusel puhastada. → 
"Kondensatsioonivee anuma filtri puhasta-
mine" lk 56

Kondensatsioonivee mahuti 
tühjendamine
Kondensatsioonivesi tekib seadmesse 
pesu kuivatamisel.
Kui voolikut ei ole seadme külge ühenda-
tud, voolab kondensatsioonivesi seadmest 
kondensatsioonivee anumasse. Sel juhul 
peate seda anumat iga kord pärast pesu 
kuivatamist tühjendama ja mõnikord ka 
kuivatustsükli ajal.

1. Tõmmake kondensatsioonivee mahuti 
horisontaalselt välja.

2. Kallake kondensatsioonivesi välja. 
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 Seadistused
Seadme seadistusi saab aktiveerida / 

deaktiveerida või muuta vahetult.

Lapselukk
Lapseluku aktiveerimine takistab seadis-
tuste juhuslikku muutmist juhtpaneelil.
Lapseluku aktiveerimine / desaktivee-
rimine:

 ■ Vajutage ja hoidke  3 sekundit all  3 
sek. (Child Lock 3 sec.) 

Märkus: lapselukk jääb aktiveerituks ka 
pärast seadme väljalülitamist. Kui soovi-
te seadme sisselülitamisel juhtpaneelil 
seadistusi muuta, tuleb lapselukk desakti-
veerida.

Põhiseadistused
Teatud põhiseadistusi saab reguleerida. 
Reguleerimieks tuleb esmalt kuvada sea-
distusrežiim :
Vajutage ja hoidke kaht  3 sek.  nuppu 
umbes 3 sekundit all.
Saate muuta järgmisi põhiseadistusi:

Põhiseadis-
tus

Kirjeldus

end signal 
(lõpuaja 
signaal)

Reguleerige teavitussig-
naalide (näiteks programmi 
lõpus) helitugevust või des-
aktiveerige need signaalid

button sig-
nal (Nupu-
signaal)

Seadme töösignaalide heli-
tugevuse reguleerimine või 
nende desaktiveerimine

Language 
(Keel)

Muutke seadme keelt.

Reguleerige ja aktiveerige / desaktivee-
rige põhiseadistusi järgmiselt
1. Reguleerige seadistus soovitud seadis-

tusele.
Aktiveeritud seadistus kuvatakse ekraanil 
esiletõstetuna.
2. Reguleerige täiendavaid põhiseadis-

tusi või salvestage põhiseadistused ja 
väljuge nendest.

Salvestage põhiseadistused ja väljuge 
neist alljärgnevalt

 ■ Keerake programmi valikunuppu.
 ■ Lülitage seade välja.
 ■ Vajutage ja hoidke kaht  3 sek. nuppu 

umbes 3 sekundit all.
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 Home Connect
Seadme saab ühendada Wi-Fi võrku ja 
seda saab mobiilseadme kaudu kaugjuh-
tida.
Rakendust Home Connect saab kasutada 
järgmiste toimingute tegemiseks oma 
mobiilseadmest:

 ■ Programmide seadistamine ja käivita-
mine.

 ■ Programmiseadistuste reguleerimine, 
aktiveerimise ja deaktiveerimine.

 ■ Programmide oleku järjekord.
 ■ Seadme seadistuste reguleerimine, 

aktiveerimine ja deaktiveerimine.
 ■ Seadme väljalülitamine.

Enne, kui rakenduse Home Connect 
funktsioonid on kasutatavad, tuleb läbida 
järgmised sammud:
1. Installige oma mobiiliseadmesse raken-

dus Home Connect.
2. Registreerige rakendus Home Connect.
3. Ühendage seade automaatselt või 

käsitsi oma koduvõrku (seda tuleb teha 
vaid esimesel korral).

4. Ühendage oma seade rakendusega 
Home Connect.

Teavet rakenduse kohta leiate meie veebi-
lehelt Home Connect www.home-connect.
com
Home Connecti  teenused ei ole kasuta-
tavad kõikides riikides. Home Connecti 
funktsiooni kasutamine sõltub sellest, kas 
Home Connecti teenused on teie riigis saa-
daval. Teavet selle kohta saate aadressilt: 
www.home-connect.com

Märkused
 ■ Järgige selles kasutusjuhendis toodud 

ettevaatusabinõusid ja veenduge, et 
neid täidetakse ka siis, kui olete ise 
kodust eemal ja kasutate seadet raken-
duse Home Connect kaudu. Peate alati 
jälgima rakenduses Home Connect 
toodud juhiseid.

 ■ Rakendust 
Home Connect ei saa kasutada muu-
datuste tegemiseks seadme kasuta-
mise ajal. Küll saate rakenduse Home 
Connect kaudu saate vaadata, mida 
vahetult seadmel reguleeritud on. 
Home Connecti kaudu saate vaadata, 
mida otse seadmel reguleeritud on.

Rakenduse Home Connect 
menüü kuvamine
Rakenduse Home Connect menüüs saate 
luua ja vaadata võrguühendusi, algseadis-
tada võrguseadistusi, aktiveerida / deak-
tiveerida Wi-Fi ja leida muid rakenduse 
Home Connect funktsioone.
1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhitava 

käivituse nuppu  rohkem kui kolm 
sekundit all. 

Ekraanile kuvatakse Aut. network log-in.
Olete nüüd rakenduse Home Connect 
menüüs.

Märkus: Home Connecti menüüst väljumi-
seks vajutage korraks  (kaugjuhtimisega 
käivitamine).

Ühendamine koduvõrku ja 
rakendusega Home Connect
Ühendage seade oma koduvõrku auto-
maatselt või käsitsi
(seda tuleb teha ainult esimesel korral).
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Märkused

 ■ Kui teie koduse arvutivõrgu ruuteril on 
WPS-funktsioon, saate seadme auto-
maatselt oma koduvõrku ühendada.

 ■ Kui teie koduse arvutivõrgu ruuteril 
ei ole WPS-funktsiooni, peate seadme 
käsitsi oma koduvõrku ühendama.

Seejärel ühendage seade rakendusega 
Home Connect.

Märkus: seadme ühendamiseks koduvõr-
ku peab seadmel olema aktiveeritud Wi-Fi . 
Wi-Fi deaktiveeritakse seadmel vaikimisi ja 
aktiveeritakse automaatselt, kui ühendate 
oma seadme oma koduvõrku.

Koduvõrku ühendamine automaatselt
Samm 2.1
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38
1. Vajutage Connect.

2. Kinnitage ekraaniteade.
Seade püüab koduvõrku ühendada. Ekraa-
nil hakkab vilkuma .

3. Lubage järgneva kahe minuti jooksul 
oma koduvõrgu ruuteri WPS-funktsio-
naalsus.

Kui seade on edukalt koduvõrku ühendu-
nud, kuvatakse paneelile Connect  (ühen-
datud) ja  põleb pidevalt.

Märkus: Kontrollige, kas seade on teie 
koduvõrgu tööulatuses. Proovige uuesti 
automaatselt ühenduda või ühendage 
seade käsitsi.
Koduvõrku ühendamine käsitsi

Samm 2.2
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38

Veenduge, et olete avanud rakenduse 
Home Connect ja sinna sisse loginud.
1. Vajutage Man. network log-in.
2. Vajutage Connect.
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Seade loob nüüd oma  Wi-Fi võrgu nimetu-
sega (SSID) HomeConnect, millele pääsete 
ligi nutitelefonist või tahvelarvutist.

3. Kuvage oma nutitelefoni või tahvelar-
vuti Wi-Fi seadistused.

4. Ühendage mobiiliseade rakenduse 
Home Connect Wi-Fi võrku ja sisestage 
parool (võti) HomeConnect. 
Mobiiliseade alustab seadmega üh-
enduse loomist. Ühendamiseks võib 
kuluda kuni 60 sekundit.

5. Kui ühenduse loomine õnnestus, 
avage oma mobiiliseadmel rakendus 
Home Connect ja viige läbi rakenduses 
toodud sammud.

6. Sisestage rakenduses Home Connect 
oma koduvõrgu nimi (SSID) ja parool 
(võti).

7. Seadme ühendamiseks viige läbi 
viimased sammud rakenduses Home 
Connect. 

Kui seadme ühendamine koduvõrku õn-
nestus, ilmub ekraanile Connect  ja .

Märkus: kui ühenduse loomine ei õnnes-
tu, kontrollige, kas seade on teie koduvõr-
gu levialas. Korrake käsitsi ühendamist.

Ühendamine rakendusega Home Con-
nect

Samm 3.1
Kui seade on teie koduvõrku ühendatud, 
saate selle ühendada rakendusega Home 
Connect.
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38

Veenduge, et olete avanud rakenduse 
Home Connect ja sinna sisse loginud.
1. Vajutage Connect to the app.
2. Vajutage Connect app.

Seade ühendub nüüd teie rakendusega 
Home Connect.
3. Kui teie seade kuvatakse rakenduses, 

viige läbi rakenduses Home Connect 
toodud viimased sammud.

Märkus: kui ühenduse loomine ei õnnes-
tu, kontrollige, kas teie mobiiliseade on 
teie koduvõrgu levialas või sellega ühen-
datud. Proovige uuesti rakendusega Home 
Connect ühendada.
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Wi-Fi sisse-välja lülitamine
Kui seade on juba koduvõrku ühendatud, 
saate oma seadmel Wi-Fi aktiveerida või 
deaktiveerida.
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38
1. Vajutage Wi-Fi on/off.
2. Vajutage on või off.

Märkused
 ■ Koduvõrku ühendamisel aktiveeritakse 

Wi-Fi automaatselt.
 ■ Kui Wi-Fi on aktiveeritud, ei lülitu seade 

automaatselt välja.
 ■ Kui Wi-Fi on seadmel välja lülitatud, siis 

ei saa seadet rakenduse Home Connect 
kaudu eemalt käivitada ega juhtida.

 ■ Kui Wi-Fi on välja lülitatud ja seade oli 
eelnevalt koduvõrku ühendatud, luuak-
se see ühendus uuesti automaatselt, 
kui Wi-Fi tagasi sisse lülitatakse.

 ■ Selle funktsiooni aktiveerimisel on 
energiakulu suurem kui kuluväärtuste 
tabelis toodud andmed. 
→ Lk 67.

Võrguseadistuste 
algseadistamine
Kõiki võrguseadistusi saab algseadistada.
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38

1. Vajutage Network settings.
2. Vajutage Reset.

Märkus:  kui soovite seadet uuesti ra-
kenduse Home Connect kaudu kasutada, 
peate selle uuesti oma koduvõrku ja raken-
dusega Home Connect ühendama.

Tarkvara uuendamine
Saate oma seadme Home Connecti tark-
vara uuendada. Kui uuendus on saadaval, 
kuvatakse ekraanile kiri A new software 
version is available. Do you want to 
update the software now? This may take 
several minutes..
Installige uuendus vahetult ekraanile kuva-
tud teate kaudu või käsitsi järgmiselt:
Veenduge, et olete Home Connecti me-
nüüs. → Lk 38
1. Vajutage Software update.
2. Vajutage Install now.

Märkus:  tarkvara uuendamiseks võib 
kuluda mitu minutit. Ärge lülitage seadet 
uuenduste installimise ajal välja.
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Märkus: kui tarkvara ei ole saadaval, ilmub 
ekraanile kiri Not available.

Energiahaldur
Saate oma seadme ühendada nutika ener-
gia süsteemi (energiahaldur).
Kui olete seadme ühendanud nutika ener-
gia süsteemi (energiahaldur) ja aktivee-
rinud funktsiooni Flex Start, saate oma 
energiakulu optimeerida, sest seade ei 
hakka tööle enne, kui teie kodumajapida-
mise päikeseenergiasüsteemis on piisavalt 
energiat või energiatariif on soodsam.
Lisateavet ja süsteeminõuded energiahal-
duri kasutamiseks leiate aadressilt www.
home-connect.com. www.home-connect.
com/energymanagement
Märkused

 ■ Nutika energia süsteem (energiahaldur) 
peab kasutama EEBus algatuse stan-
dardit.

 ■ Enne alustamist lugege nutika energia 
süsteemi juhendit, et saada teavet selle 
kohta, kuidas masin nutika energia süs-
teemi (energiahalduriga) ühendada.

1. Vajutage energy mngmt..
2. Vajutage Connect.. 

Seade püüab nüüd ühenduda nutika 
energiasüsteemiga (energiahaldur). Kui 
seade on edukalt ühendatud, ilmub 
ekraanile kiri Connect . 

Flex Start
Aktiveerige funktsioon Flex Start, et või-
maldada nutika energia süsteemil (ener-
giahalduril) käivitada seade kohe, kui teie 
kodumajapidamise päikeseenergiasüstee-
mis on piisavalt energiat või energiatariif 
on soodne.
Märkus: nutika energia süsteem (energia-
haldur) ei saa seadet käivitada enne, kui 
see on seadmega ühendatud.

1. Valige soovitud programm.
2. Vajutage  (Ready in).
3. Valige soovitud ajavahemik. Märkus: 

ajavahemiku saab seadistada 1 tunni 
kaupa kuni 24 tunniks.

4. Vajutage  (Start/Paus). 
Ekraanile ilmub kiri Delayed start.
5. Vajutage  (Remote Start). 
Ekraanile ilmub kiri Flex start. Funktsioon 
FlexStart on nüüd aktiveeritud ja seade 
ootab, kuni see nutika energia süsteemi 
(energiahaldur) kaudu kaugjuhtimisega 
käivitatakse.
: Ekraanile ilmub kiri Ready in approx. 
Nutika energia süsteem (energiahaldur) 
on kindlaks teinud aja, pärast mida seade 
saab käivituda. Programm lõppeb pärast 
kindlaks määratud aega.

Märkused
 ■ Kui nutika energia süsteem (energiahal-

dur) teie seadet ei käivita, käivitatakse 
programm enne seadistatud ajavahe-
mikku. 
Programm lõppeb ajavahemiku lõppe-
des.

3. Kui soovite, et nutikas energiasüsteem 
(energiahaldur) käivitaks seadme, 
aktiveerige Flexstart.
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 ■ Ohutuse tagamiseks ei saa kaugjuhti-

misega käivitamist  ja funktsiooni 
Flex Start kasutada järgmistes olukor-
dades:

 – Nupu Start/Paus vajutamiseks.
 – Seadme ukse avamiseks.
 – Programmi lõpp.
 – Nupu  vajutamiseks seadme välja 

lülitamiseks.
 – Voolukatkestuse korral.

Kui funktsioon Flex Start on deaktiveeri-
tud, siis on aktiivne programmi lõpuaeg 
-   + (lõpuaeg).
Esemete lisamine või äravõtmine:
Märkus: kui funktsioon Flex Start on 
aktiveeritud, aga programm ei ole veel 
käivitunud, saate trumlisse esemeid lisada 
või neid ära võtta.
1. Vajutage nuppu Start/Paus .
2. Avage seadme uks. 
3. Pange pesuesemeid juurde või võtke 

ära.
4. Sulgege seadme uks.
5. Vajutage nuppu Start/Paus . 
6. Vajutage nuppu  (Remote start). 
Funktsioon Flex Start on nüüd aktiveeri-
tud ja seade ootab, kuni see nutika energia 
süsteemi (energiahaldur) kaudu kaugjuhti-
misega käivitatakse.

Intelligentne programmi 
soovitamine
Pärast esemete pesemist pesumasinas soo-
vitab kuivati sobivat kuivatusprogrammi.
Soovitatud programmi eeldatav tööaeg 
määratakse kindlaks kasutatud pesuprog-
rammi põhjal.
Parima võimaliku kuivatusprogrammi 
kindlaks määramiseks peavad teie sead-
med edastama ja vastu võtma teavet.

Seetõttu pidage palun meeles alljärg-
nevat:

 ■ Andmeid saab üle kanda alles siis, kui 
pesuprogramm on lõppenud.

 ■ Pesumasinal peab olema võimalda-
tud mobiilirakenduse Home Connect 
kasutamine.

 ■ Pesumasin ja kuivati peavad olema 
ühendatud teie koduvõrku ja regist-
reeritud mobiilirakenduses Home 
Connect.

1. Lülitage seade sisse.
2. Seadistage programm asendisse Smart 

Dry .
Seade alustab analüüsi ja ekraanile ilmub 
animatsioon.
3. Analüüsi tühistamiseks seadistage muu 

programm või lülitage seade välja.
Pärast õige programmi leidmist animat-
sioon peatub, soovitatud programmi 
LED-tuli jääb püsivalt põlema ja ekraanile 
ilmub teave programmi kohta.
4. Vajutage  (Start/Pause).
Märkus: kui sobivat programmi ei leita, 
kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub 
Ekraanile ilmub kiri „There is no particular 
drying programme recommended for 
the last wash programme“ (viimasele 
pesuprogrammile ei ole konkreetselt soo-
vitatavat kuivatusprogrammi). . 
Võimalikud põhjused:

 ■ Valitud pesuprogrammile ei leitud 
sobivaid kuivatusprogramme.

 ■ Pesumasin ja kuivati peavad olema 
ühendatud teie koduvõrku ja regist-
reeritud mobiilirakenduses Home 
Connect.

 ■ Kontrollige, kas seadmed on teie kodu-
võrgu tööulatuses.

 ■ Viimase kasutatud pesuprogrammi 
kohta ei ole andmeid saadaval. And-
med salvestatakse 24 tunniks ning 
seejärel need kustutatakse.

 ■ Pesuprogramm katkestati. Pesuprog-
ramm peab töötama lõpuni.
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Teave andmekaitse kohta
Kui ühendate oma funktsiooniga Home 
Connect seadme esimest korda interne-
tiga ühendatud WLANi võrku, edastab 
seade Home Connecti serverile järgmiste 
kategooriate andmeid (esialgne registree-
rimine):

 ■ Unikaalne seadme identifitseerimine 
(koosneb seadme koodidest ja paigal-
datud Wi-Fi sidemooduli MAC addres-
sist).

 ■ Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (tur-
valise IT-ühenduse tagamiseks).

 ■ Seadme tarkvara- ja riistvara hetkel 
kehtiv versioon.

 ■ Teave võimaliku eelneva lähtestamise 
kohta tehasesätetele.

Esialgse registreerimisega valmistatakse 
Home Connecti funktsioonid kasutamiseks 
ette ja seda on vaja teha ainult juhul, kui 
soovite Home Connecti esimest korda 
kasutada.

2,4 GHz lairiba: kuni 100 mW
5 GHz lairiba: kuni 100 mW

Märkus: veenduge, et Home Connecti 
funktsioone saab kasutada ainult Home 
Connecti rakendusega. Teavet andme-
kaitse kohta saate rakendusest Homme 
Connect.

Vastavusdeklaratsioon
BSH Hausgerate GmbH kinnitab käesole-
vaga, et see funktsiooniga Home Con-
nect seade vastab direktiivi 2014/53/EC 
põhinõuetele ja muudele asjakohastele 
sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni täisteksti leiate 
aadressilt www.boschi-home.com oma 
seadme tootelehel olevate lisadokumenti-
de hulgast.

Kaugjuhtimisega diagnostika
Rikete korral saab müügijärgne teenindus 
kasutada teie seadmele juurdepääsuks 
kaugjuhtimisega diagnostikat.
Pöörduge müügijärgsesse teenindusse ja 
tagage, et teie seade on ühendatud Home 
Connecti serveriga ning kontrollige, et 
kaugjuhtimisega diagnostikateenus oleks 
teie riigis kättesaadav.
Märkus: lisateavet ja teavet diagnostikatee-
nuse kättesaadavuse kohta teie riigis saate 
mobiilirakenduse Home Connect veebisai-
dilt osast Abi ja tugi: www.home-connect.
com
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 Kuivatamine 
villaste esemete 
korvi kasutades

Villaste esemete korv
Märkus: villaste esemete korv on seadme-
ga kaasas* või selle saab osta müügijärgse 
teeninduse osakonnast.
Ettevaatust!
Oht seadet ja pesuesemeid kahjustada
Kui kasutate seadet kahjustada saanud 
villaste esemete korviga, võite seadet ja 
kuivatatavaid esemeid kahjustada. Ärge 
kasutage seadet, kui villaste esemete korv 
on kahjustada saanud.

1  Jalg, mis tuleb kinnitada seadme esi-
paneeli ülaosas asuva konksu külge

2  Villaste esemete korvi sisu
3  Villaste esemete korv
4  Jalad ebemefiltri sisse kinnitamiseks

Villaste esemete korvi 
kinnitamine 
1. Sisestage villaste esemete korvi jalad 

ebemefiltri avadesse.

2. Pange villaste esemete korv ülemiste 
konksude peale, alustades eestpoolt. 

Villaste esemete korv peaks nüüd ole-
ma kindlalt esipaneeli külge kinnitatud.

Näited kasutusviiside kohta
 ■ Riideesemed 

Riideesemed peavad olema tsentrifuu-
gitud. 
Asetage esemed lõdvalt. 
Ärge väänake neid. 
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- Püksid või särk 

- Pullover

 ■ Spordijalatsid 
Pange spordijalatsid villaste esemete 
korvi ilma sisuta. Tõmmake keel kauge-
le jalatsitest välja. Eemaldage tallad ja 
kannapehmendused. Keerake käterätik 
rull ja asetage see spordijalatsite alla, 
et need kaldus oleksid. Asetage jalatsid 
nii, et nende kannad on käterätiku peal.

 ■ Pehmed mänguasjad 
Kuivatage pehmeid mänguasju villaste 
esemete korvis ilma sisuta. Täitke 
korv nii, et mänguasjad sellest välja ei 
kukuks.

Sisu asetamine oma kohale ja 
programmi käivitamine
1. Asetage sisu koos riideesemete, spordi-

jalatsite või pehmete mänguasjadega 
villaste esemete korvi.  
Ettevaatust! 
Oht riideesemeid kahjustada 
Asetage kuivatatavad esemed villaste 
esemete korvi sisu sisse nii, et need ei 
puutu vastu trumlit.

2. Valige programmi valikunupust villaste 
esemete korvi programm või kind-
laksmääratud ajaga programm. 
→ "Programmide ülevaade" lk 23
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3. Seadke kuivatamisaeg. 

Allpool olevas tabelis on toodud näited 
esemete koguse kohta ja soovitatav 
aeg nende kuivatamiseks.

Õhuke villane 
pullover

Umbes 1 tund ja 20 
minutit

Paks villane pullo-
ver ¬

Umbes 1,5-3 tundi

Särk Umbes 1-1,5 tundi
Püksid Umbes 1-1,5 tundi
Kindad Umbes 30 minutit
Spordijalatsid Umbes 1,5 tundi, mak-

simaalselt 2 tundi koos 
õhutusega

Märkus: paksemaid või mitmekihilisi ese-
meid tuleb tõenäoliselt kauem kuivatada.
4. Käivitage programm.
5. Programmi lõppedes võtke esemed 

seadmest välja ja lülitage seade välja.

  Kortsude 
eemaldamise 
funktsioon

Seadmel on programmid, millega saab 
eemaldada kortse kuivadest riietest, mida 
ei ole kaua aega kantud. Samuti saab vä-
hendada riietelt ebameeldivat lõhna.
Märkused

 ■ Vt pesemisnõuandeid. → Lk 31
 ■ Peske parfüümi, deodorandi või higilõ-

hnadega riideid enne uuesti kandmist.
 ■ Ärge kasutage kortsude eemaldamise 

programmi järgmiste esemete korral:
 – Villast, nahast või viskoosist esemed 

või metallist, puidust või plastist 
osadega esemed.

 – Vahatatud või õlitatud pealispinna-
ga jakid.

 ■ Ärge kasutage kuivati puhastuskomplekte.

Veeanuma täitmine
Seade kasutab külma vett, et eemaldada 
kortsud kuivadest riietest, mida ei ole kaua 
kantud. Valage kaasasoleva veenõu abil 
vesi seadme esiküljel asuvasse täiteavasse.
Tähelepanu!
Varalise kahju oht / Seadme kahjusta-
mise oht
Seadmesse võib olla jäänud ebemeid 
või seadet võivad kahjustada jäägid või 
mustus, kui kortsude eemaldamiseks ei 
kasutata joogivee kvaliteediga vett.

 ■ Kasutage kortsude eemaldamiseks alati 
külma, joogivee kvaliteediga vett.

 ■ Ärge kasutage kondensatsioonivett, 
destilleeritud vett, lisaaineid ega katla-
kivieemaldajat.

1. Valige kortsude eemaldamise pro-
gramm. →  "Programmide ülevaade" lk 26

2. Konfigureerige soovitud kortsude ee-
maldamise programmi seadistused.

3. Vajutage   (Start/Pause).



48

ee Kortsude eemaldamise funktsioon
4. Ekraanile ilmub kiri „Refresher-con-

tainer is empty, please re-fill“ (Lisage 
vett). 
Märkus: kui ekraanile ei ilmu kiri 
„Refresher-container is empty, please 
re-fill“, siis on veeanum juba õige 
koguse veega täidetud ja programm 
hakkab tööle.

5. Tõmmake kondensatsioonivee anum 
horisontaalselt välja.

6. Valage veenõu abil seadme esiküljel 
asuvasse täiteavasse u 180 ml külma 
joogivett, kuni kiri „Refresher-con-
tainer is empty, please re-fill“ kustub 
ekraanilt ja kõlab helisignaal.

Märkus:kui valate seadmesse üle 180 ml 
vett ja kiri „Refresher-container is empty, 
please re-fill“ ei kustu ekraanilt, siis olete 
vee valanud valesse täiteavasse või seade 
ei ole ühetasane. Valage vesi õigesse täi-
teavasse või reguleerige seda ühetasaseks. 
→ "Seadme paigaldamine" lk 13
7. Lükake kondensatsioonivee anum 

tagasi seadmesse, kuni see lukustub 
oma kohale.

8. Vajutage  (Start/Pause).

Kortsude eemaldamise 
programm

 ■ Ärge käivitage kortsude eemaldamise 
programmi ilma trumlis olevate ese-
meteta. Järgige seadme etiketil toodud 
pesemisjuhiseid ning ärge ületage 
kortsude eemaldamise programmi 
maksimaalset lubatud esemete kogust. 
→  Lk 26 

 ■ Seadme ukse avamine kortsude eemal-
damise programmi töö ajal katkestab 
programmi. Programmi jätkamiseks 
sulgege seadme uks ja vajutage   
(Start/ Pause).

 ■ Kortsude eemaldamise programm 
töötab keskmiselt umbes 45 minutit. 
Programm võib kauem töötada juhul, 
kui ümbritseva keskkonna temperatuur 
on liiga madal. Liiga kõrge temperatuu-
ri korral võib programm olla lühem. 
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 ■ Kortsude eemaldamise programmi ajal 

võib seade teha rohkem müra.
 ■ Programmi tulemus võib varieeruda 

sõltuvalt riide tüübist, pestud esemete 
kogusest ja valitud programmist. Pari-
mate tulemuste tagamiseks võtke kõik 
esemed kohe pärast programmi lõppu 
kuivatist välja, riputage riidepuudele 
kuivama ja voltige kokku veel veidi 
niiskena.

Veeanuma filtri puhastamine
Veeanumas asuv filter kaitseb seadet 
mustuse eest ja seda tuleks puhastada 
regulaarselt.
Tähelepanu!
Varalise kahju oht / Seadme kahjusta-
mise oht
Kui kasutate seadet ilma filtrita või kah-
justunud filtriga, võib seade saada kahjus-
tada. Enne seadme kasutamist veenduge 
alati, et filter on oma kohal ja terve.
1. Tõmmake kondensatsioonivee anum 

horisontaalselt välja.

2. Eemaldage filter ja peske seda voolava 
vee all või nõudepesumasinas.

3. Pange filter veeanumasse tagasi.
4. Lükake kondensatsioonivee anum 

tagasi seadmesse, kuni see lukustub 
oma kohale.
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 Kondensatsioonivee 
väljalaskmine

Kondensatsioonivesi tekib seadmesse pesu 
kuivatamisel.
Seadme kasutamise ajaks peab olema pai-
galdatud vee väljalaskevoolik.
Kui voolikut ei ole seadme külge ühenda-
tud, voolab kondensatsioonivesi seadmest 
kondensatsioonivee anumasse. Sel juhul 
peate seda anumat iga kord pärast pesu 
kuivatamist tühjendama ja mõnikord ka 
kuivatustsükli ajal.
Ühendage vee väljalaskevoolik järgne-
valt: 
1. Võtke trumlist välja kõik tarvikud.

2. Võtke kõik seadme osad kotist välja.

3. Ühendage kondensatsioonivee voolik 
pesast lahti. 

Märkus: 
 – seade tarnitakse nii, et kondensat-

sioonivee voolik on paigaldatud 
pessa. 

 – Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi seadmesse, kuni tunnete, et 
see lukustub oma kohale.

4. Pange kondensatsioonivee voolik „sei-
suasendisse“.

5. Lükake kondensatsioonivee voolik 
nii kaugele kui võimalik ilma katteta 
pesasse.

6. Kinnitage vee väljalaskevooliku teine 
ots järelejäänud tarvikute külge (sõltu-
valt ühenduse olekust).  
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Kraanikauss: 

Ühenduspunkt tuleb kindlustada 
voolikuklambriga (12-22 mm, müügil 
jaemüüjate juures). 
Sifooni ühendamise korral veenduge, 
et vee väljalaskevoolik oleks vähemalt 
80 cm kõrgusel, kuid mitte kõrgemal 
kui 100 cm. 
Äravooluava põrandas: 

Sifoon: 

Ettevaatust! 
Lekkest või vee väljavoolamisest 
tuleneva varalise kahju oht! 
Kinnitage vee väljalaskevoolik, et see 
oma kohal püsiks. Ärge painutage vee 
väljalaskevoolikut. Paigalduspinna ja 
äravoolu vaheline kõrguserinevus ei 
tohi ületada 100 cm. 
Ettevaatust! 
On oht, et kogunev vesi voolab taga-
si seadmesse ja kahjustab seda. 
Kontrollige, et vesi voolaks kiiresti ära. 
Äravool ei tohi olla tihendatud ega 
ummistunud. 

7. Tõmmake kondensatsioonivee anum 
horisontaalselt välja ja tühjendage see.

8. Keerake kondensatsioonivee anum 
180°  tagurpidi ja eemaldage selle 
külge kinnitatud kork.
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9. Keerake kondensatsioonivee anumat 

uuesti 180° ja sisestage kork konden-
satsioonivee anuma ülaosas asuvasse 
õõnsusesse.

10. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

 Puhastamine ja 
hooldustööd

Seadme puhastamine

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

 ■ Lülitage seade välja. Tõmmake seadme 
pistik seinapistikupesast välja. 

 ■ Ärge hoidke pistikut märgade kätega!
 ■ Võtke alati kinni pistikust, mitte toite-

juhtmest. Vastasel juhul võite toitejuhet 
kahjustada. 

 ■ Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi 
ega funktsioone.

 ■ Seadet tohivad remontida ainult meie 
klienditeeninduse töötajad või kvalifit-
seeritud elektrik. Sama kehtib toitejuht-
me vahetamise kohta.

 ■ Varutoitejuhtmeid saab tellida meie 
klienditeenindusest.

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

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / 
Seadme kahjustamise oht!
Seadmesse sattunud niiskus võib põhjus-
tada lühise. Ärge puhastage seadet kõrg-
surve- või aurupuhastusseadmega!

Kondensatsioonivesi voolab nüüd vee 
väljalaskevooliku kaudu kanalisatsiooni või 
kraanikaussi.
Märkus: kui soovite kondensatsioonivee 
uuesti kondensatsioonivee anumasse 
suunata, toimige vastavalt eespool toodud 
sammudele, kuid vastupidises järjekorras.
Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht!
Kondensatsioonivee juhtimisel konden-
satsioonivee anumasse võib pesast välja 
lekkida vett, mis võib põhjustada varalist 
kahju. Enne seadme kasutamist veenduge, 
et kondensatsioonivee voolik on kindlalt 
pessa kinnitatud.
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Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht!
Puhastusvahendid ja pesuesemete pe-
sueelse töötlemise vahendid (nt plekiee-
maldaja, pihustatavad eelpesuained jne) 
võivad seadme pinda kahjustada. Seetõttu 
pidage meeles:

 ■ Hoidke sellised ained seadme pinda-
dest eemal.

 ■ Puhastage seadet ainult veega ning 
pehme niiske lapiga. 

 ■ Eemaldage kõik pesu- või pihustusva-
hendi või muud jäägid kohe.

Põhiseadme puhastamine
Seadmel on automaatne isepuhastuse 
funktsioon. Pestud esemetest eralduvaid 
ebemeid ei tule pärast igat kasutuskorda 
eemaldada - need kogunevad põhisead-
messe.
Et seadme tööd mitte kahjustada, tuleb 
põhiseadet (ebemekogujat ja ebemefiltrit) 
puhastada järgmistel juhtudel:

 ■ Ekraanile ilmub alljärgnev teade: 
Please clean lint filter (Puhastage 
ebemefilter)

 ■ Enne seadme hooldusprogrammi 
käivitamist.

Võite põhiseadet puhastada ka mis tahes 
ajal.
Puhastage põhiseadet alljärgnevalt:

1. Puhastage hooldustööde klappi pehme 
niiske lapiga.

2. Lukustage lahti soojusvaheti hoovad.

3. Tõmmake soojusvaheti kate käepi-
demest hoides välja.

4. Eemaldage soojusvaheti kattest kõik 
ebemed ja eemaldage ebemefilter. 

Märkus: veenduge, et soojusvaheti 
katte tihendid ei ole määrdunud.
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5. Loputage soojusvaheti katet ja ebe-

mefiltrit seestpoolt voolava vee all ja 
kuivatage need. 

Märkused 
 – Raskemini eemaldatava mustuse 

kõrvaldamiseks saate kasutada 
pehmet harja.

 – Kontrollige, et ebemekoguja filter 
oleks pärast loputamist täiesti kuiv. 
Kui ebemefilter on niiske, võib see 
suurendada kuivatusaega ja mõju-
tada kuivatustulemust.

6. Tõmmake ebemekoguja horisontaalselt 
välja. 

Märkus: ebemekoguja võib sisaldada 
ebemeid ja jääkvett, mis võib ebeme-
koguja väljatõmbamise ajal sellest välja 
tilkuda. 

7. Avage ebemekoguja ja eemaldage 
ebemed.

8. Loputage ebemekoguja filtrit hoolikalt 
voolava vee all ja kuivatage. 

Märkused
 – Raskemini eemaldatava mustuse 

kõrvaldamiseks saate kasutada 
pehmet harja.

 – Ärge eemaldage ebemekoguja 
tihendit ja jälgige, et see ei saaks 
kahjustada.

 – Ebemekogujat võib pesta ka nõude-
pesumasinas.

 – Kontrollige, et ebemekoguja filter 
oleks pärast loputamist täiesti kuiv.

9. Sulgege ebemekoguja. 

Märkus: veenduge, et sulgete ebeme-
koguja täielikult. 

10.  Lükake ebemekoguja horisontaalselt 
nii kaugele kui võimalik.
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11. Lükake soojusvaheti kate käepidemest 

hoides sisse. 

Märkus: soojusvaheti katte saab sisse 
lükata ainult juhul, kui vahetükk on 
seadmes.

12. Lukustage soojusvaheti hoovad.

13. Sulgege hooldustööde klapp.

Põhiseade on nüüd puhastatud.
Tähelepanu!

Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht !
Kui kasutate seadet ilma ebemekogujata 
(st ebemefiltrita, sõltuvalt seadme spetsifi-
katsioonidest) või kahjustunud ebemefilt-
riga, võib seade saada kahjustada.
Ärge kasutage seadet ilma ebemekogujata 
või defektse ebemekogujaga.

Niiskussensori puhastamine
Märkus: niiskussensoriga mõõdetakse 
pesus oleva niiskuse taset. Pärast pike-
maajaliset kasutamist võib niiskussensorile 
tekkida õhuke kiht katlakivist või pesuva-
hendi ja hooldustoodete jääkidest. Seda 
kihti tuleb regulaarselt eemaldada. Vasta-
sel juhul ei pruugi seadme tööomadused 
enam tagatud olla.
1. Avage seadme uks.

2. Puhastage niiskussensor kergelt niiske 
kareda käsnaga.
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Ettevaatust!
Niiskussensori kahjustamise oht!
Niiskussensor on valmistatud roostevabast 
terasest. Ärge puhastage sensorit abrasiiv-
sete puhastusvahendite ega terasnuusti-
kuga.

2. Kallake kondensatsioonivesi välja.
3. Eemaldage filter.

Kondensatsioonivee mahuti 
filtri puhastamine

Märkus: kondensatsioonivee mahutis olev 
filter puhastab kondensatsioonivett, mida 
kasutatakse kuivati automaatses puhasta-
mistsüklis.
1. Tõmmake kondensatsioonivee mahuti 

horisontaalselt välja.

4. Puhastage filter voolava vee all või 
peske seda nõudepesumasinas.

5. Lükake filter kondensatsioonivee ma-
hutisse, kuni see täielikult oma kohale 
lukustub. 

Ettevaatust! 
Kui filtrit ei ole paigaldatud, võivad 
seadmesse koguneda ebemed ja 
seadet kahjustada. 
Kasutage kuivatit ainult siis, kui sellele 
on paigaldatud filter.

6. Lükake kondensatsioonivee mahutit, 
kuni see täielikult oma kohale lukustub.
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 Seadme 
hooldustööd

Seade pakub järgmisi hooldusprogrammi 
seadistusi:
Seadme peamise hooldusprogrammi 
vaatamiseks ja käivitamiseks saate kasu-
tada seadistust „Basic machine care“. See 
on lisapuhastusprogramm kerge mustuse 
eemaldamiseks seadmest.
Seadme intensiivse hooldusprogrammi 
vaatamiseks ja käivitamiseks saate kasu-
tada seadistust „Intensive machine care“. 
Intensiivse puhastusprogrammiga saab 
eemaldada suurema mustuse ja ebameel-
diva lõhna, kui seadet ei ole kauem kui kuu 
aega kasutatud.
Enne seadme hooldusprogrammi käivita-
mist tuleb seade sobivalt ette valmistada.

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / varalise kahju oht / 
seadme kahjustamise oht!
Keev või kuum vesi võib pritsides või 
lekkides põhjustada raskeid põletushaavu 
ja varalist kahju ning seadet kahjustada. 
Ärge kasutage seadme ega selle osade ja 
tarvikutega keeva vett. Vältige kuuma vee 
või auru sattumist nahale.

 Hoiatus!
Mürgistusoht / Varalise kahju oht!
Kondensatsioonivesi ei ole joogivesi 
ning see võib olla ebemetega saastunud. 
Määrdunud kondensatsioonivesi võib olla 
tervisele kahjulik ja põhjustada varalist 
kahju. Ärge jooge ega kasutage seda vett 
muul viisil.

Seadme ettevalmistamine 
hoolduseks
Seadme ettevalmistamine hoolduseks
Seade tuleb enne tavalise või intensiiv-
se hooldusprogrammi käivitamist ette 
valmistada.
Valmistage seade hoolduseks ette all-
järgnevalt:
1. Puhastage ebemefilter. → Lk 53
2. Avage seadme uks.
3. Sulgege seadme uks.

4. Pange seadme uks kinni.
5. Tõmmake kondensatsioonivee anum 

horisontaalselt välja ja tühjendage see.

6. Lülitage seade nupust  sisse.
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Seade on nüüd hooldusprogrammi käivita-
miseks valmis.
Kondensatsioonianuma ettevalmistami-
ne hoolduseks
Kui tühjendate kondensatsioonivee anuma 
väljalaskevooliku kaudu, tuleb kondensat-
sioonivee anum enne tavalise või inten-
siivse hooldusprogrammi käivitamist ette 
valmistada.
Kondensatsioonianuma ettevalmistami-
seks hoolduseks toimige alljärgnevalt:
1. Võtke kondensatsioonivee anuma õõn-

susesse sisestatud kork välja.

2. Keerake kondensatsioonivee anum 
180°  tagurpidi ja sisestage kork.

3. 3. Puhastage kondensatsioonivee 
anuma filter.  → Lk 52 

Kondensatsioonivee anum on nüüd 
seadme hooldusprogrammi käivitamiseks 
valmis.

Märkus: kui tühjendate kondensatsiooni-
vee anuma väljalaskevooliku kaudu, tuleb 
neid samme pärast tavalise või intensiivse 
hooldusprogrammi töö lõppu korrata 
vastupidises järjekorras.

Seadme hooldusprogrammi 
käivitamine
Seadme peamise hooldusprogrammi 
vaatamiseks ja käivitamiseks saate kasu-
tada seadistust „Basic machine care“. See 
on lisapuhastusprogramm kerge mustuse 
eemaldamiseks seadmest.
Märkused 

 ■ teatud perioodi tagant soovitab 
seade automaatselt käivitada seadme 
hooldusprogrammi. Ekraanile kuvatak-
se viieks sekundiks enne programmi 
algust ja pärast programmi lõppu kiri 
"Basic machine care required."  Ekraa-
nile kuvatakse viieks sekundiks enne 
programmi algust ja pärast programmi 
lõppu. 

 ■ Seda teadet korratakse, kuni olete 
seadme hooldusprogrammi käivitanud 
ja sel lõpuni töötada lasknud.

Seadme hooldusprogrammi käivitami-
ne

Seadme hooldusprogrammi käivitami-
seks toimige alljärgnevalt:
1. Valmistage seade hoolduseks ette. → 

Lk 57
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2. Valage kondensatsioonivee anumasse 

umbes 1 ½  liitrit sooja kraanivett. 

Märkus: hoidke täis kondensat-
sioonivee anumat alati horisontaalselt, 
nii et vedelik sellest välja ei loksuks. 

3. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

4. Vajutage ja hoidke kaht 3 sek. 
(Põhiseadistused 3 sek.) nuppu umbes 
3 sekundit all.

5. Vajutage Basic machine care.
6. Vajutage Start. 

Seadme hooldusprogramm hakkab 
tööle ja kõlab helisignaal. 
Märkus: seadme hooldusprogrammi 
ajal ei saa seadme tööd nupuga 
(Start/Paus) katkestada. 

Kohe pärast hooldusprogrammi lõppemist 
ilmub seadme ekraanile teade ja kõlab 
helisignaal.

7. Tõmmake kondensatsioonivee anum 
horisontaalselt välja ja tühjendage see.

8. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

9. Seadme väljalülitamiseks vajutage  .

Seadme hooldusprogramm on nüüd 
lõppenud.
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Seadme intensiivse 
hooldusprogrammi 
käivitamine
Seadme intensiivse hooldusprogrammi 
vaatamiseks ja käivitamiseks saate kasu-
tada seadistust „Intensive machine care“. 
Intensiivse puhastusprogrammiga saab 
eemaldada suurema mustuse ja ebameel-
diva lõhna, kui seadet ei ole kauem kui kuu 
aega kasutatud.
Märkused

 ■ Intensiivne hooldusprogramm kestab 
umbes neli tundi. Programm võib kesta 
kauem, kui te programmi töö ajal vaja-
likke samme õigel ajal läbi ei vii. 

 ■ Pärast intensiivse hooldusprogrammi 
käivitamist ei tohi seda enam katkes-
tada.

 ■ Intensiivse hooldusprogrammiga tuleb 
kasutada just selle jaoks mõeldud hool-
dusvahendit. Selle saate tellida meie 
müügijärgse teeninduse osakonnast 
tellimisnumbriga 00311829. Kontak-
tandmed kõikide riikide kohta leiate 
lisatud klienditeeninduste nimekirjast.

 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 kahjustada. Ohutuse tagamiseks 
kasutage ainult originaalvaruosi ja lisatar-
vikuid.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht !
Vale kogus pesuvahendit või puhastus-
vahendit võib põhjustada varalise kahju 
või seadet kahjustada. Kasutage pesuva-
hendeid / hooldustooteid / puhastusva-
hendeid ja pehmendajaid vastavalt tootja 
juhistele.
Seadme hooldusprogrammi käivitami-
ne
Seadme hooldusprogrammi käivitami-
seks toimige alljärgnevalt:
1. Valmistage seade hoolduseks ette. → 

Lk 57
2. Valage kondensatsioonivee anumasse 

üks pudel seadme hooldusvahendit ja 
umbes 1 1/2 liitrit sooja kraanivett. 

Märkus: hoidke täis kondensatsiooni-
vee anumat alati horisontaalselt, nii et 
vedelik sellest välja ei loksuks. 

3. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

4. Vajutage ja hoidke kaht  3 sek (Põ-
hiseadistused 3 sek.) nuppu umbes 3 
sekundit all.
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5. Vajutage Intensive machine care.
6. Vajutage nuppu  (Start/Pause). 

Seadme hooldusprogramm hakkab 
tööle ja kõlab helisignaal.  
Märkus: seadme hooldusprogrammi 
ajal ei saa seadme tööd nupuga A 
(Start/Paus) katkestada.

Mõne aja pärast hooldusprogrammi töö 
katkestatakse ja ekraanil vilgub programmi 
lõpuni jäänud aeg.
7. Tõmmake kondensatsioonivee anum 

horisontaalselt välja ja tühjendage see.

8. Valage kondensatsioonivee anumasse 
umbes 1 1/2 liitrit sooja kraanivett. 

Märkus: hoidke täis kondensatsiooni-
vee anumat alati horisontaalselt, nii et 
vedelik sellest välja ei loksuks. 

9. Kõigutage kondensatsioonivee anumat 
horisontaalselt ja tühjendage see.

10. Valage kondensatsiovee anumasse 1 
1/2 liitrit sooja kraanivett.

11. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

12. Vajutage nuppu  (Start/Pause). 
Seadme hooldusprogramm töötab 
lõpuni. 
Märkus: seadme hooldusprogrammi 
ajal ei saa seadme tööd nupuga   
(Start/Paus) katkestada.

13. Tühjendage kondensatsioonivee anum 
uuesti.
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14. Lükake kondensatsioonivee anum 

tagasi, kuni see oma kohale lukustub.

15. Seadme väljalülitamiseks vajutage .

Seadme hooldusprogramm on nüüd 
lõppenud.
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 Abi
Probleem Võimalik põhjus ja selle kõrvaldamine
Seade ei käivitu. Kontrollige toitepistikut ja kaitset.

Seade ei reageeri 
sisestatule ja ekraanile 
ilmub: Please clean 
lint filter (Puhastage 
ebemefilter)

 ■ Kui ebemefiltris on ebemeid või mustust või ebemefilter on 
niiske, võib see mõjutada seadme õhuvoolu madala tempera-
tuuriga keskkonnas.

 – Puhastage põhiseade ja kuivatage ebemefilter hoolikalt. → Lk 53
 – Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
 – Programmi taaskäivitamiseks vajutage nuppu  (Start/Pause).

Pesuesemed kortsu-
vad.

 ■ Pesuesemete maksimumkogus on ületatud või on valitud sellele 
kangale sobimatu programm. Kogu vajaliku teabe leiate programmi-
tabelist. → Lk 26

 ■ Võtke esemed trumlist välja võimalikult kohe pärast kuivatusprog-
rammi lõppu. Trumlisse jättes lähevad need kortsu.

Vesi lekib välja.  ■ Seade võib olla paigaldatud nurga all. Reguleerige seade tasakaalu.
 ■ Veenduge, et:

 – soojusvaheti kate on õigesti oma kohale lukustatud;
 – soojusvaheti kaane peal ei ole mustust. 

→ Lk 53
 ■ Kui on paigaldatud äravooluvoolik* veenduge, et see oleks õigesti 

ühendatud. → Lk 50
Seadme töö on pausi 
peal, kuid trummel 
pöörleb.

Seade on tuvastanud kõrge temperatuuri ja on aktiveeritud jahutus-
protsessi CoolDown. Temperatuuri reguleerimiseks võib kuluda kuni 10 
minutit. Jahutuse saab igal ajal katkestada. Selleks avage seadme uks.

Programm ei käivitu. Veenduge, et
 ■ Seadme uks on kinni.
 ■ Lapselukk   on deaktiveeritud
 ■ Olete vajutanud nuppu (Start/Pause) 

Märkus: kui programmi algusaeg on viitajaga käivitusega (Ready in) -  
+ edasi lükatud, käivitub programm hiljem.

Kuvatav programmi 
tööaeg muutub kuiva-
tamise ajal.

See ei ole rike. Niiskussensor mõõdab pesuesemete jääkniiskust ja 
kohandab programmi tööaega (erandiks on kindlaks määratud tööajaga 
programmid).



64

ee Abi

Pesu ei ole korralikult 
kuivanud või on liiga 
niiske.

 ■ Pärast programmi lõppu on pesuesemed soojad ja tunduvad see-
tõttu tegelikust niiskemad. Laotage pesuesemed laiali ja laske neil 
jahtuda.

 ■ Reguleerige kuivatusaega või suurendage kuivatusastet. Nii pikeneb 
programmi tööaeg, aga temperatuur jääb samaks.

 ■ Kui pesuesemed jäävad pärast kuivamist veel niisked, valige kindlaks 
määratud tööajaga programm.

 ■ Valige kindlaks määratud tööajaga programm väiksemale pesukogu-
sele.

 ■ Ärge ületage programmile lubatud maksimumkogust. → Lk 26
 ■ Puhastage trumlis asuv niiskussensor. Sensor peab olema kaetud 

õhukese kihiga katlakivist või pesuvahendist ja hooldustoodetest 
ning see võib mõjutada seadme tööomadusi. → Lk 55

 ■ Kuivatamine katkestati voolukatkestuse tõttu, sest kondensatsiooni-
vee anum on täis või maksimaalne kuivatusaeg on ületatud..

Märkus: Vt ka näpunäiteid pesemise kohta. → Lk 31
Kuivatusaeg on liiga 
pikk.

 ■ Seadmes võib olla ebemeid. See pikendab kuivatusaega.
 – Puhastage põhiseade. → Lk 53
 – Käivitage täielik kuivatustsükkel üle 3 kg esemetega. Kontrollige, 

et pestud esemeid ei oleks eelnevalt kuivatatud.
Märkus:seadme automaatne isepuhastusfunktsioon kasutab pestud 
esemete kondensatsioonivett. Kui kuivatate seadmes pidevalt alla 3 kg 
esemeid või kui kasutate regulaarselt kortsude eemaldamise funktsiooni, 
ei ole piisavalt kondensatsioonivett, et seadme automaatne isepuhas-
tusfunktsioon käivitada. Seetõttu peaksite regulaarselt seadmes kuiva-
tama üle 3 kg esemeid, kontrollides, et need esemeid ei oleks eelnevalt 
kuivatatud.

 ■ Soojusvahetis võib olla ebemeid.
 – Käivitage seadme hooldusprogramm. → Lk 58

 ■ Kui ebemefilter on niiske, võib see suurendada kuivatusaega ja mõ-
jutada kuivatustulemust. Kuivatage põhiseadme ebemefilter pärast 
loputamist hoolikalt.→   Lk 53

 ■ Kuivatusaeg võib pikeneda, kui seadme õhuava on blokeeritud või ei 
ole täielikult avatud. Kontrollige, et õhu sissevõtuava oleks vaba.

 ■ Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 15 °C või üle 30 °C, 
võib kuivatusaeg pikeneda.

 ■ Kuivatusaeg võib pikeneda ka juhul, kui ruumis ei ole piisav õhuring-
lus. Tagage ruumis piisav ventilatsioon.

Seadmes on ebameel-
div lõhn.

Käivitage seadme intensiivne hooldusprogramm. → Lk 60

Ruumi on tekkinud 
rohkem niiskust.

Tagage ruumis piisav ventilatsioon.

Kuivatamise ajal kos-
tub ebaharilik müra.

Kuivatamise ajal teevad pump ja kompressor müra. See ei tähenda, et 
seade oleks rikkis.
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Töötav seade tundub 
katsudes külm.

See ei ole rike. Seade kuivatab tulemuslikult madalatel temperatuuridel, 
kasutades soojuspumpa.

Kuivatusprogramm 
lõpetas töö.

Kui kuivatusprogramm lõpetas töö voolukatkestuse tõttu, algseadistage 
programm või võtke pesuesemed välja ja laotage need laiali.

Ma ei saa oma kodu-
võrku ühendada.

 ■ Wi-Fi on välja lülitatud. Koduvõrku ühendamiseks lülitage Wi-Fi 
sisse. Ekraanile peab ilmuma .

 ■ Wi-Fi on sisse lülitatud, aga koduvõrguga ei õnnestu ühendust 
luua. Kontrollige, kas koduvõrk on kasutatav või proovige 
uuesti ühenduda.

Home Connect ei 
tööta.

 ■ Home Connectiga seonduvatele probleemidele leiate lahenduse 
aadressilt www.home-connect.com.

 ■ Home Connecti funktsiooni kasutamine sõltub sellest, kas Home Con-
necti teenused on teie riigis saadaval. Home Connecti teenuseid ei saa 
kasutada kõikides riikides - lisateavet vt: www.home-con-nect.com.

Veeanuma täitmisel 
voolab vesi üle.

Veeanum on täis. Ärge valage anumasse rohkem vett. Väikese veelekke 
korral ei ole muretsemiseks põhjust. → "Veeanuma täitmine" lk 47
Veeanuma filter võib olla mustuse või ebemetega ummistunud. Eemalda-
ge filter ja puhastage see.

Auruga programmid 
kestavad liiga kaua.

Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on madal, on auruga programmid 
pikemad.

Kondensatsioonivee 
anumas on veejääke, 
kuigi seade on vee 
väljalaskevoolikuga* 
ühendatud.

Kui on paigaldatud vee väljalaskevoolik, jäävad veejäägid kondensatsioo-
nivee anumasse seadme isepuhastusfunktsiooni tõttu.

*Sõltuvalt seadmest.

Märkus: kui te probleemi seadet välja ja uuesti sisse lülitades kõrvaldada ei suuda, võtke 
ühendust meie müügijärgse teeninduse osakonnaga. → Lk 69
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 Seadme 
transportimine 

 Hoiatus!
Elektrilöögi oht / Varalise kahju oht / 
Seadme kahjustamise oht!
Seadme väljaulatuvatest osadest (näiteks 
seadme uks) kinnivõtmisel seadme tõstmi-
seks või kohalt liigutamiseks võivad need 
osad katki minna ja võite saada vigastada. 
Ärge võtke kinni seadme väljaulatuvatest 
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 serva-
dest. Kandke seadme tõstmise ajal 
kaitsekindaid.

Seadme transportimiseks ettevalmista-
mine:
1. Tõmmake kondensatsioonivee anum 

horisontaalselt välja.

2. Lükake kondensatsioonivee anum 
tagasi seadmesse, kuni see lukustub 
oma kohale.

3. Lülitage seade sisse.
4. Seadistage mis tahes programm.
5. Vajutage (Start/Pause) .
6. Oodake viis minutit. 

Kondensatsioonivesi voolab välja.
7. Tühjendage kondensatsioonivee anum.
8. Kui on paigaldatud vee väljalaskevoo-

lik, võtke see kraanikausist, sifoonist või 
põrandas asuvast äravooluavast ära. →  
Lk 50 
Ettevaatust! 
Kinnitage vee väljalaskevoolik seadme 
külge, et see oma kohal püsiks. Ärge 
painutage vee väljalaskevoolikut.

9. Lülitage seade välja.
10. Tõmmake pistik seinapistikupesast 

välja. 
Seade on nüüd transportimiseks valmis.

Ettevaatust!
Varalise kahju oht / Seadme kahjustami-
se oht!
Vaatamata tühjendamisele on seadmes 
alati veidi jääkvett. Kuivatisse jäänud vesi 
võib lekkida ja kuivatit kahjustada. 
Seetõttu tuleb seadet transportida ainult 
püstiasendis.
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 Energiatarbimise määrad
Energiakulu määrade tabel

Programm Tsentrifuugi miskiirus 
pesuesemetele

Kestus** Energiakulu**

Cottons 9 kg 4,5 kg 9 kg 4,5 kg
Cupboard Dry 1400 a./min. 192 min. 119 min. 1,37 kWh 0,77 kWh

1000 a./min. 215 min. 132 min. 1,61 kWh 0,90 kWh
800 a./min. 238 min. 145 min. 1,85 kWh 1,03 kWh

Iron Dry  * 1400 a./min. 143 min. 86 min. 0,97 kWh 0,54 kWh
1000 a./min. 166 min. 99 min. 1,21 kWh 0,67 kWh
800 a./min. 189 min. 112 min. 1,45 kWh 0,80 kWh

Easy-Care 3,5 kg 3,5 kg
Cupboard Dry 800 a./min. 77 min. 0,58 kWh

600 a./min. 87 min. 0,69 kWh
* Programmi seadistus vastavalt kehtivale standardile EN 61121, kui kasutatakse seadmevälist vee 

väljalaskevoolikut. 
** Tegelikud väärtused võivad erineda, sõltuvalt kanga liigist, kuivatatavatest esemetest, kanga jääkniis-

kusest ja pesu kogusest.

Kõige tõhusam programm puuvillastele esemetele
Allpool toodud standardne puuvillaste esemete programm (tähistatud sümboliga  ) 
sobib tavapärase niiskustasemega puuvillaste esemete kuivatamiseks ja on kõige efektiiv-
sem programm niiskete puuvillaste esemete kuivatamiseks kombineeritud energiakulu-
ga.

Standardprogramm puuvillastele esemetele vastavalt kehtivale ELi määrusele 932/2012
Programm  
+ kuivatustase Kogus Energiakulu Programmi tööaeg

 Cottons + Cupboard Dry  9 kg/4,5 kg 1,61 kWh/0,9 kWh 215 min/132 min
Programmi seade katsetamiseks ja energiamärgise määramiseks ELi direktiivi 2010/30/EL kohaselt.
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 Kasutuselt 
kõrvaldamine

Kõrvaldage pakend ja seade kasutuselt 
keskkonnale ohutult.

Ettevaatust!
Tulekahju oht / mürgituse oht /varalise 
kahju ja seadme kahjustamise oht
Seade sisaldab jahutusainet R290, mis on 
keskkonnale ohutu, kuid kergsüttiv. Kui 
seda ei kõrvaldata kasutuselt vastavalt 
nõuetele, võib tulemus olla tulekahju või 
mürgitus.
Kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt 
nõuetele ning ärge kahjustage jahutusa-
hela torusid.

 Tehnilised andmed
Mõõtmed:
850 x 600 x 640 mm
(kõrgus x laius x sügavus)
Kaal:
Ligikaudu 56 kg
Toitepinge:
Nimipinge 220 - 240 V, 50 Hz
Nimivool 10 A 
Maksimaalne nimivõimsus 600 W 
Maksimaalne pesukogus:
9 kg
Väljalülitatud seadme voolutarve:
0,10 W
Kasutusvalmis seadme voolutarve:
0,10 W
Trumli sisemine valgustus*

Ümbritseva keskkonna temperatuur:
5–35 °C
Energiakulu Wi-Fi võrku ühendatuna 
seisurežiimis / kestus:
1,3 W / 20 Min.

See seade vastab Euroopa elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmekäitluse 
(WEEE) direktiivi 2012/19/EL nõuetele. 
Selles direktiivis sätestatakse töö-
kõlbmatute seadmete tagastamise ja 
ümbertöötlemise raamistik ning see 
kehtib kogu Euroopas.
Seadme soojusvaheti sisaldab flu-
oreeritud kasvuhoonegaasi, mis on 
pakendatud hermeetiliselt suletud 
anumasse.

* Sõltuvalt seadme spetsifikatsiooni-
dest

** Kui ümbritseva keskkonna tempera-
tuur on alla 10 °C, võivad funktsioon 

  ja maksimaalne tööaeg 24 tundi 
olla piiratud funktsiooni —  +  (lõ-
puaeg) korral.
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 Klienditeenindus
Kui te probleemi seadet välja ja uuesti 
sisse lülitades kõrvaldada ei suuda, võtke 
ühendust meie müügijärgse teeninduse 
osakonnaga. → Lisatud müügijärgsete 
teeninduste kataloog või juhendi kaas
Meie leiame alati sobiva lahenduse ning nii 
ei pea tehnikud teid asjata külastama.
Palun teatage müügijärgsele teenin-
dusosakonnale seadme tootenumber 
(E-number) ja tootmisseeria number 
(FD-number).

E-number               Tootenumber 
FD-number            Tootmisseeria number

Selle teabe leiate *sõltuvalt mudelist:
seadme ukse siseküljelt* / avatud teenin-
dustööde 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.
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Kondensatsioonivee väljalaskevooliku muutmine
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Kondensatsioonivesi tekib seadmesse pesu kuivatamisel.
Seadme kasutamise ajaks peab olema paigaldatud vee väljalaskevoolik.
Kui voolikut ei ole seadme külge ühendatud, voolab kondensatsioonivesi seadmest kondensatsioonivee anumasse.
Sel juhul peate kondensatsioonivee anumat tühjendama iga kord pärast kasutamist
ja juhul, kui anum saab varem täis, ka kuivatamise ajal.
Ühendage vee väljalaskevoolik järgnevalt:

Võtke trumlist välja kõik tarvikud.

Kuivati tarnimisel tehasest on kondensatsiooni-
vee väljalaskevoolik kinnitatud liitmiku külge.

Ühendage voolik liitmiku (a) küljest lahti ja asetage see 
‘seisuasendisse’ voolikuklambril (b). Seejärel ühendage vee 
väljalaskevoolik tarviku küljest lahti ja kinnitage see tühja 
liitmikusse (a).

Sõltuvalt vooliku ühendusviisist (A, B või C), kinnitage väljalaskevoolik koos ülejäänud tarvikutega. Kontrollige 
mõõtmeid.

Ärge laske veel voolata kraanikaussi ja kontrollige, et vesi saaks kiiresti ära voolata. Kui vesi ei saa vabalt voolata, 
võib see kuivatisse tagasi voolata ja seda kahjustada.
Lekete või veekahjustuste vältimiseks kinnitage vee väljalaskevoolik nii, et see ei saaks oma asendist ära libiseda. 
Ärge painutage vee väljalaskevoolikut. Kõrguserinevus paigalduspinna ja äravooluava vahel ei tohi olla suurem 
kui 100 cm. Äravoolu korral sifooni on miinimumkõrgus 80 cm.

EE
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Tõmmake kondensatsioonivee anum välja.

Keerake kondensatsioonivee anum 180°  tagur-
pidi ja vabastage selle külge kinnitatud kork.

Keerake anum 180° algaasendisse tagasi ja suruge kork 
kondensatsioonivee anuma ülemisel poolel olevasse 
avasse.

Lükake anum tagasi, kuni see klõpsuga oma kohale fikseerub.

Kui soovite kondensatsioonivee tagasi anumasse lasta, korrake neid samme vastupidises järjekorras.
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Kallis klient, 
Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie 
hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest. 
Meie soovitus teile: 
Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud 
häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku 
visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist. 
Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga! 
Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud 
originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi. 
 

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

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

tüübisildilt 

Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus 
asub teie seadme tüübisilt.   

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



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
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