
 

 

KASU

PESUM

   Eest
 
 
 
 

ET 

UTUSJ

MASIN	EW

ti 

JUHEN

WD 71051	

D 
 
 

Si
Pai
Pak
Elek
Esim
Teh

Ko
Elek
Pes
Pes
Uks
Pum
Vee

Ett
Põh
Kas

Pes
Juh
Mä
Pes

Pes
Igap
Pes
Tem
Tse
Fun

Pes
Pes
Pes
Spe
Pes

Ve
Ho
 
 
 

sukord	
igaldamine
kendist väljavõt
ktri‐ ja veevõrk
mene pesutsük
hnilised andmed

orrashoid	ja	h
ktri‐ või veevar
sumasina puhas
suvahendi jaotu
se ja trumli korr
mba puhastami
e sisselaskevoo

tevaatusabin
hilised ohutusee
sutusest kõrvald

sumasina	ja
tpaneel  
rgutuled 
sutsükli käivitam

sutsüklite	ta
päevased kiired
surežiimide koh
mperatuuri sead
ntrifuugimiskiir
nktsioonid 

suvahendid	
suvahendi jaotu
su ettevalmistam
etsiaalsed pesut
su tasakaalustam

aotsing
ooldamine

mine ja vertika
u ühendamine 
kel 
d 

hooldus
ustuse katkesta
stamine  
urisalve puhasta
rashoid  
ne  
liku kontrollimi

nõud	ja	näpu
eskirjad  
damine 

pesutsüklit

mine 

abel		
d pesutsüklid 
andamine 
distamine 
ruse seadistam

ja	pesu
uri salv  
mine  
tsüklid  
mise süsteem 

aalasendisse pa

amine  

amine  

ine 

unäited	

te	kirjeldus	

ine 

 

 

2	
igutamine 

3	

4	

5	

9	

10	
11	



 

2 
 

Paigaldamine	
 Palun hoidke kasutusjuhend edaspidiseks 

kasutamiseks ohutus kohas alles. Kui peaksite 
pesumasina ära müüma, teisaldama või mujale 
siirdama, veenduge, et kasutusjuhend oleks koos 
masinaga ja uus omanik saaks selle masina 
kasutamise/hooldamisega tutvuda.  

 Lugege kasutusjuhendit hoolikalt: see sisaldab väga 
vajalikku teavet seadme kasutamise ja paigaldamise 
kohta. 

Pakendist	väljavõtmine	ja	vertikaalasendisse	
paigutamine	
Lahtipakkimine	
1. Võtke pesumasin pakendist välja. 
2. Veenduge, et pesumasin pole transpordi ajal 

kahjustada saanud. Kui see on kahjustatud, pöörduge 
jaemüüja poole. Ärge jätkake paigaldamist. 

 

 
 

3. Eemaldage 4 ohutuskruvi (kasutatakse 
transportimiseks) ja vastavad seibiga kummist 
tihendid, mis asuvad seadme tagaosas (vt jn). 

4. Sulgege tekkinud avad komplektisolevate plastist 
korkidega. 

5. Hoidke neid osi kindlas kohas, teil on neid pesumasina 
transportimisel teise kohta uuesti vaja. 

 Lapsed ei tohiks mängida pakkematerjalidega. Need 
pole mänguasjad. 

Vertikaalasendisse	seadmine	
1. Paigutage pesumasin tasasele, kõvale põrandale, ilma 

seda seina, mööbli või millegi muu vastu toetamata. 
 

 
2. Kui põrand pole ideaalselt loodis, siis saate seadme 

vertikaalasendisse, keerates seadme esijalgu kas kinni 
või lahti (vt jn). Tööpinna suhtes mõõdetud kaldenurk 
ei tohi olla suurem kui 2°. 
Masina täpne vertikaalasendisse seadistamine tagab 
selle stabiilsuse, hoiab ära vibratsiooni ja müra 
tekkimise ning toimimise ajal nihkumise. Kui 
pesumasin on paigaldatud kas vaibale või 
põrandakattele, siis seadistage selle jalad sellisel viisil, 
mis tagaks seadme põhja all piisava õhuringluse.

 

Elektri‐	ja	veevõrku	ühendamine	

Vee	sisselaskevooliku	ühendamine	
1. Ühendage vee sisselaskevoolik kraaniga külma vee 

ventiili külge, kasutades 3/4‐tollist keermestatud 
liitmikku (vt jn). 

 
Enne ühendamist laske vett vabalt joosta, kuni see on 
täiesti selge. 

2. Ühendage sisselaske voolik pesumasinaga, keerates 
vooliku seadme tagaosa parempoolse külje ülaosas 
asuva vee sisselaske liitmiku külge (vt jn).  

 
3. Kontrollige, ega voolik pole keerdus või painutatud. 

 Veesurve veevarustustorustikus peaks jääma tabelis 
Tehnilised andmed toodud lubatud vahemikku (vt 
järgmine lk). 

 Kui sisselaskevoolik pole piisavalt pikk, ostke 
sanitaartehnika poest sobiv või pöörduge volitatud 
spetsialisti poole. 

 Ärge kunagi kasutage juba kasutuses olnud voolikuid. 

 Kasutage pesumasina‐kuivatiga komplektis olevaid 
voolikuid. 

Väljalaskevooliku	ühendamine	

Ühendage väljalaskevoolik seda 
painutamata kanalisatsioonitoru või 
seinas oleva äravoolutoru külge nii, 
et see jääks põrandast 65–100 cm 
kõrgusele. Teise võimalusena 
riputage see voolik kas vanni, 
kraanikausi või ühendage selle 
äravoolutoru külge (vt jn). Vooliku 
vaba ots ei tohi vee alla jääda. 
Pikendusvoolikuid ei soovita me 
kasutada. Kui nende kasutamine on 
aga täiesti vältimatu, siis peaks 
pikendusvoolik olema 
originaalvoolikuga sama 
läbimõõduga ja ei tohiks olla pikem 
kui 150 cm. 
 



 

3 
  
 

	
Elektrivõrku	ühendamine	
Enne toitejuhtme pistiku sisestamist elektrivõrgu 
pistikupessa, veenduge järgmises. 

 Kontrollige, kas pistikupesa on maandatud ja vastab 
kehtivatele eeskirjadele. 

 Kas pistikupesa on võimeline taluma seadme 
maksimaalset koormusvoolu, mis on toodud tabelis 
Tehnilised andmed (vt kõrvalolevat jn). 

 Kas elektrivõrgu pinge vastab tabelis Tehnilised 
andmed toodud väärtustele (vt kõrvalolevat tabelit). 

 Kontrollige, kas pistikupesa vastab pesumasina pistiku 
kujule. Kui see peaks mitte vastama, asendage kas 
pistikupesa või toitejuhtme pistik. 

 Pesumasinat ei tohi paigaldada õue, isegi mitte kaetud 
alale. Äärmiselt ohtlik on jätta seade välja vihma ja 
tormi ja sobimatute ilmastikutingimuste kätte. 

 Pärast pesumasina paigaldamist peab pistikupesa 
jääma kergesti juurdepääsetavasse kohta. 

 Ärge kasutage ei pikenduskaableid ega jaotureid. 

 Toitejuhe ei tohi olla nurga alla painutatud ega 
kokkusurutud. 

 Toitejuhet võivad asendada ainult volitatud elektriala 
spetsialistid. 

Hoiatus! Tootja ei kanna mingit vastutust õnnetusjuhtumite 
eest, kui neid eeskirju ei ole järgitud. 

Esimene	pesutsükkel	
Pärast seadme paigaldamist ja enne esmakasutust käivitage 
pesuvahendiga, kuid ilma pesuta pesutsükkel. Lülitage sisse 
automaatse puhastamise pesutsüklit (Vt jaotist 
„Pesumasina puhastamine“).

 
 

Tehnilised andmed 

Mudel  EWD 71051 

Mõõtmed 
Laius 59,5 cm  
Kõrgus 85 cm  
Sügavus 51,7 cm 

Maht  Alates 1 kuni 7 kg 

Elektriühendused  Palun vaadake masinale kinnitatud 
nimiandmete silti. 

Ühendamine 
veevõrku 

Maksimaalne surve 1 MPa (10 
baari) 
Minimaalne surve 0,05 MPa (0,5 
baari)  
Trumli mahutavus 46 liitrit 

Tsentrifuugimis‐ 
kiirus 

Kuni 1000 pööret/minutis 

Pesumasina 
testimine vastavalt 
eeskirjadele 
1061/2010, 
1015/2010 

Programm 15;  
Puuvillase kanga ökorežiim 60 °C.  
Programm 15, 
Puuvillase kanga ökorežiim 40°C. 

 

See seade vastab järgmistele EÜ 
direktiividele: 
‐ 2004/108/EÜ elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiv, 
‐ 2006/95/EÜ (madalpinge 
direktiiv), 
‐ 2012/19/EÜ (WEEE). 
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Veaotsing	
 
Pesumasin ei hakka tööle. Enne hoolduskeskusesse tehnilise abi saamiseks pöördumist (vt jaotist “Tootetugi”), püüdke leida 
lahendus alltoodud veaotsingu juhisest. 

 
Probleem  Võimalikud põhjused/lahendused

Masinat ei õnnestu sisse lülitada.  • Seade pole elektrivõrgu pistikupesaga ühendatud või pistik pole korralikult 
sisestatud. 

• Maja elektrijuhtmestikus puudub vool.
Pesutsükkel ei käivitu.  • Pesumasina uks ei ole korralikult kinni.

• Pole piisavalt tugevasti nuppu SISSE/VÄLJA vajutanud. 
• Pole vajutanud nuppu START/PAUSE. 
• Veevarustussüsteemi kraan pole avatud. 
• Olete seadme lülitanud viitkäivitusrežiimi.

Pesumasinasse ei tule vett (ekraanile 
kuvatakse vilkuv kirje „H2O“ (Vesi)). 

• Vee sisselaskevoolik pole veevõrku ühendatud.
• Voolik on painutatud. 
• Veevarustussüsteemi kraan pole avatud. 
• Maja veevarustus on katkenud. 
• Veesurve on liiga madal. 
• Pole vajutanud nuppu START/PAUSE. 

Pesumasinasse voolab vett pidevalt 
sisse ja lastakse vett välja. 

• Äravooluvoolik pole seatud 65 kuni 100 cm kõrgusele põrandast (vt jaotist 
„Paigaldamine“). 

• Vooliku vaba ots on vee all (vt jaotist „Paigaldamine“). 
• Maja kanalisatsioonisüsteemis puudub õhutuskork. 
• Kui probleem peaks jääma pärast nende soovituste kontrollimist püsima, 

keerake veevõrgu kraan kinni, lülitage seade välja ja helistage 
hoolduskeskusesse abi saamiseks. Kui eluruumid asuvad kortermaja ülemistel 
korrustel, siis võib kanalisatsioonitoru olla ummistunud, mistõttu pesumasin 
hakkab pidevalt vett sisse laskma ja seda tühjendama. Selle ärahoidmiseks võite 
poest osta spetsiaalse äravoolu tõkestava klapi.

Pesumasin ei eemalda pesust vett ega 
tsentrifuugi pesu. 

• Pesutsüklil puudub äravoolu faas. Mõnede pesutsüklite korral peate äravoolu 
käsitsi käivitama. 

• Vee sisselaskevoolik on painutatud (vt jaotist “Paigaldamine”). 
• Väljavoolutorustik on ummistunud. 

Pesumasin vibreerib 
tsentrifuugimistsükli ajal liiga tugevasti. 

• Paigaldamise ajal pole trummel õigesti kinnitustest vabastatud (vt jaotist 
„Paigaldamine“). 

• Pesumasin pole õigesti looditud (vt jaotist „Paigaldamine“). 
• Pesumasin on kappide ja seina vahele kinni kiilutud (vt jaotist „Paigaldamine“). 

Pesumasin lekib.  • Vee sisselaskevoolik pole õigesti liitmikuga ühendatud (vt jaotist 
„Paigaldamine“). 

• Pesuvahendi jaoturi salv on ummistunud (vt puhastamisjuhiseid jaotisest 
„Korrastamine ja hooldus“). 

• Vee sisselaskevoolik pole õigesti kinnitatud (vt jaotist “Paigaldamine”). 
Funktsiooni märgutuli põleb ja nupu 

„Start/Pause“ märgutuli vilgub, samal 

ajal kui „Toimuva faasi“ märgutuli ja 

„Uks lukustatud“ märgutuled põlevad 
püsivalt. 

• Lülitage masin välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja. Oodake umbes 1 
minut ja seejärel lülitage uuesti sisse. 

• Kui probleem jäi püsima, pöörduge abi saamiseks volitatud tehnilise tootetoe 
poole. 

Vahtu on liiga palju.  • Pesuvahend ei sobi masinpesuks (pakendil peab olema märge „Pesumasinate 
jaoks“ või „Pesuks masinas või käsitsi“ või midagi muud sarnast. 

• Kasutati liiga palju pesuvahendit. 
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HOOLDUS	
Enne	tehnilise	toe	teenistusse	pöördumist	
 Kontrollige, kas saate probleemi iseseisvalt kõrvaldada (vt jaotist „Veaotsing“). 
 Et kontrollida, kas lahendasite probleemi, taaskäivitage see programm uuesti. 
 Kui ei suutnud, siis pöörduge tehnilise toe saamiseks volitatud hoolduskeskusesse. 
! Alati nõudke, et seadet tuleks parandama volitatud hooldustöötaja. 

Abi	saamiseks	pange	valmis	järgmised	andmed.	
• Probleemi tüüp. 
• Seadme mudel (nr). 
• Seerianumber (S/N). 
Selle teabe leiate pesumasina tagaosas olevalt andmesildilt. Ka võib andmesilt asuda seadme esiosas, on nähtav kui avate ukse. 

 
EL KOMISJONI DELEGEERITUD EESKIRI nr 1061/2010 

Mark  INDESIT 

Mudel  EWSD 61253 W EU.L 

Puuvillase pesu nimimahutavus kg  6 

Energiatõhususe klass (vahemik A+++ (väike tarve) kuni G (suur tarve))  A+ + + 

Energiatarve aastas kWh1  152 

Standardse 60 °C puuvillase pesutsükli energiatarve täiskoormusel kWh2  0,803 

Standardse 60 °C puuvillase pesutsükli energiatarve osalisel koormusel kWh2  0,583 

Standardse 40 °C puuvillase pesutsükli energiatarve osalisel koormusel kWh2  0,545 

Energiatarve väljalülitatud režiimis, W  0,5 

Energiatarve ooterežiimis, W  8 

Veetarve aastas, liitrites3  8400 

Tsentrifuugimistõhususe klass, vahemik alates G (min jõudlus) kuni A (max jõudlus)  B 

Max saavutatud tsentrifuugimiskiirus (p/min)4  1200 

Jääkniiskuse sisaldus5  53,0% 

Standardse 60 °C puuvillase pesutsükli programmi kestus täiskoormusel min  200 

Standardse 60 °C puuvillase pesutsükli programmi kestus osalisel koormusel min  150 

Standardse 40°C puuvillase pesutsükli programmi kestus osalisel koormusel min  145 

Täislaadimise ooterežiimi kestus, minutites  30 

Müratase dB(A) re 1 pW pesutsükli ajal6  60 

Müratase dB(A) re 1 pW tsentrifuugimisel6  81 

Sisseehitatud mudel   
 

1 Täis‐ ja osakoormusega „standardne 60 °C puuvillase pesu” programm ja osalise koormusega „standardne 40 °C puuvillase 
pesu” programm on programmid, mille kohta käib pesu‐ ja andmesildil toodud teave. Standardne 60 °C ja standardne 40 °C 
puuvillase pesu programm sobivad kasutada normaalselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks ja on vee‐ ja energiatarbelt 
kõige tõhusamad programmid. Osakoormus on pool nimitäitekogusest. 
2 Põhineb täis ja osakoormusel 60 °C ja 40 °C temperatuuri juures 220 standardse puuvillase pesutsükli mõõtmisel madala 
võimsusega režiimides. Tegelik energiatarve sõltub selllest, kuidas seadet kasutatakse. 
3 Põhineb täis ja osakoormusel 60 °C ja 40 °C temperatuuri juures 220 standardse puuvillase pesutsükli mõõtmisel. Tegelik 
veetarve sõltub selllest, kuidas seadet kasutatakse.  
4 Saadud täis ja osakoormusel 60 °C temperatuuriga standardse puuvillase pesutsükli jaoks või osakoormusel 40 °C pesutsükli 
jaoks, kumb on väiksem.  
5 Saadud täis ja osakoormusel 60 °C temperatuuridega puuvillase pesutsükli jaoks või osakoormusel 40 °C pesutsükli jaoks, 
kumb on suurem. 
6 Põhineb täiskoormusel standardse 60 °C pesuprogrammi pesu ja tsentrifuugimisfaasidel. 
 
 
 


