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Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi nõudepesumasina puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku 
teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva 
kasutusjuhendi lugemiseks, et oma nõudepesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone 
maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutusjuhiste kohta

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas oma uue seadme paljusid 
omadusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas 
kohas seadme lähedal, et see vajaduse korral uuesti üle vaadata. Kasutage seadet üksnes 
ettenähtud otstarbel, nagu selles juhendis on kirjeldatud.
Selles kasutusjuhendis sisalduvad hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke 
tingimusi ja olukordi. Teie vastutus on nõudepesumasina paigaldamisel, hooldamisel ja 
käitamisel kasutada tervet mõistust ning olla ettevaatlik.
Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad eri mudelitele, võivad teie nõudepesumasina 
omadused kirjeldatust veidi erineda ning kõik hoiatused ei pruugi olla kohaldatavad. Küsimuste 
või murede korral võtke ühendust lähima hoolduskeskusega või otsige abi ja teavet internetist 
aadressil www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Selles kasutusjuhendis kasutatud ikoonide ja sümbolite tähendus:

 HOIATUS!

Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad põhjustada raske vigastuse või surmaga lõppeva 
õnnetuse ja/või varalise kahju.

 ETTEVAATUST!

Ohud või ohtlikud tegevused, mis võivad põhjustada kehavigastusi ja/või varalist kahju.

 MÄRKUS.

Osutab vigastus- või materjali kahjustamise ohule.
Need hoiatussümbolid on siin selleks, et vältida vigastuste tekkimist teile ja teistele. Järgige 
neid täpselt.
Hoidke neid juhiseid ohutus kohas ning veenduge, et seadme uued kasutajad on nendega 
tutvunud. Omaniku vahetumise korral andke need seadmega kaasa.
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Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete romudest tekkinud jäätmete 
kohta

Toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja 
elektroonikaseadmete romud)  
(Kehtib liigiti kogumissüsteemidega riikides.) See märge seadmel, 
lisatarvikutel või kirjutistel tähendab, et seade ja selle elektroonilised 
tarvikud (nt laadija, kõrvaklapid, USB-kaabel) tuleb kõrvaldada 
olmejäätmetest eraldi. Et vältida jäätmete kontrollimatust 
kõrvaldamisest tekkivat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste 
tervisele, sortige need esemed teistest jäätmetest eraldi ning 
võtke need vastutustundlikult ringlusse, et soodustada materjalide 
jätkusuutlikku korduskasutust.
Eraisikutest tarbijad peaksid ühendust võtma neile toote müünud 
edasimüüjaga või kohaliku omavalitsusega, et saada teavet selle 
kohta, kuidas ja kus nad esemed keskkonnasõbralikul viisil kõrvaldada 
saaksid.
Tööstustarbijad peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima 
ostulepingu tingimusi. Seadet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi 
kõrvaldada koos muude kaubandusjäätmetega.

Teavet Samsungi keskkonnaalaste lubaduste ning tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste, 
nt REACH-i kohta, saab internetist järgmisel aadressil: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Olulised ohutusnõuded

Tulekahju-, elektrilöögi- ja vigastuseohu vältimiseks järgige 
elektriseadmete kasutamisel põhilisi ohutusabinõusid:

1. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud 
füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute 
või väheste kogemuste ja teadmistega isikute (sh 
laste) poolt, v.a juhul, kui nende järele valvab või neile 
on andnud seadme kasutamise kohta juhised nende 
turvalisuse eest vastutav isik.

2. Kasutamiseks Euroopas: Seadet võivad kasutada 
üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste 
või vaimsete võimetega isikud või väheste kogemuste 
ja teadmistega isikud vaid siis, kui neid on eelnevalt 
õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on 
teavitatud seadme kasutamisega kaasnevatest 
ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed 
ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega 
hooldada.

3. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus 

või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks 
elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

5. Seadme ühendamiseks tuleb kasutada komplekti 
kuuluvaid uusi voolikuid. Vanu voolikuid ei tohi uuesti 
kasutada.
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6. Seadmete puhul, mille põhjal on ventilatsiooniavad, 
tuleb jälgida, et vaip ei kataks ventilatsiooniavasid.

7. Kasutamiseks Euroopas: Kui alla 3-aastastele lastele 
ei ole tagatud pidev järelevalve, hoidke nad seadmest 
eemal.

8. ETTEVAATUST! Vältimaks termokaitse juhuslikust 
aktiveerumisest tulenevaid ohte, ei tohi seadet 
kasutada koos eraldioleva lülitusseadmega, nagu 
näiteks taimer, ega ühendada vooluahelasse, mida 
regulaarselt sisse ja välja lülitatakse.

9. HOIATUS! Noad ja teised terava otsaga köögiriistad 
tuleb panna korvi terava otsaga allapoole või 
horisontaalsesse asendisse.

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ning 
teistes sarnastes rakenduskohtades, nagu:
•  töötajate köögid kauplustes, kontorites ja muudes 

töökeskkondades;
• talumajapidamistes;
• külaliste kasutuseks hotellides, motellides ja muudes 

elamu-tüüpi tingimustes;
• külalistemajade taolises keskkonnas.
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Juhised nõudepesumasina kasutamiseks

See nõudepesumasin ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks. See seade on 
mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes elukeskkondades:
• kauplustes;
• kontorites ja esitlussaalides;
ja selliste astutuste elanike poolt nagu
• hostelid ja külalistemajad.
See on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamisseadmena nii, nagu seda 
on kasutusjuhendis kirjeldatud, st kodumajapidamises kasutatavate kööginõude ja 
söögiriistade pesemiseks. Muul viisil kasutamine on tootja poolt keelatud ja võib olla ohtlik.
Tootja ei võta vastutust seadme ebaõigest või väärast kasutamisest tuleneda võivate 
kahjude eest.
Ärge kasutage nõudepesumasinas lahusteid. Plahvatusoht.
Ärge hingake sisse ega neelake alla nõudepesumasinas kasutatavat pesuainet. 
Nõudepesumasinas kasutatavad pesuained sisaldavad ärritavaid või söövitavaid 
koostisosi, mis allaneelamise korral võivad põletada nina, suud ja kurku või raskendada 
hingamist. Pesuaine allaneelamise või sissehingamise korral pöörduge viivitamatult arsti 
poole.
Ärge jätke ust tarbetult lahti, sest vastasel juhul on oht selle otsa komistada.
Ärge istuge ega nõjatuge avatud uksele. Vastasel juhul võib nõudepesumasin ümber 
minna ja kahjustuda ning teie võite viga saada.
Kasutage ainult kodustes nõudepesumasinates kasutamiseks mõeldud pesu- ja 
loputusaineid. Ärge kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
Ärge kasutage tugevatoimelisi happelisi puhastusaineid.
Ärge valage loputusaine mahutisse pulbrilist ega vedelat pesuvahendit. Vastasel juhul võite 
mahutit raskelt kahjustada.
Soolamahuti täitmine pulbrilise või vedela pesuainega kahjustab veepehmendajat. 
Enne soolamahuti täitmist veenduge, et olete valinud õige paki, mis on mõeldud 
nõudepesumasinas kasutamiseks.
Kasutage uuesti aktiveerimiseks ainult jämedat nõudepesumasinasoola, sest teised soolad 
võivad sisaldada lahustumatuid lisaaineid, mis võivad vähendada pehmendaja toimet.
Seadmes, milles on söögiriistakorv (olenevalt mudelist), puhastatakse ja kuivatatakse 
söögiriistad tõhusamalt, kui need on pandud korvi nii, et käepidemed on allapoole. Kuid 
vigastuseohu vältimiseks tuleb noad ja kahvlid jne panna korvi nii, et käepidemed on 
ülespoole.
Nõudepesumasinas ei tohi pesta plastesemeid, mis ei talu kuuma veega pesemist, näiteks 
ühekordsed plastanumad või söögiriistad ja -nõud. Nõudepesumasinas tekkiva kõrge 
temperatuuri tõttu võivad need sulada või vormist välja minna.
Mudelite puhul, millel on viitajaga käivituse funktsioon, veenduge enne pesuaine lisamist, 
et jaotur on kuiv. Vajadusel pühkige see kuivaks. Niiskes jaoturis läheb pesuaine klompi ja 
see ei haju korralikult.
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Noad ja teised terava otsaga köögiriistad tuleb panna korvi terava otsaga allapoole või 
horisontaalsesse asendisse.

Juhised laste kaitsmiseks

See seade ei ole mänguasi! Vigastuseohu vältimiseks hoidke lapsed seadmest eemal ja 
ärge lubage neil nõudepesumasinaga ega selle lähedal mängida või juhtnuppe kasutada. 
Nad ei mõista sellega kaasnevaid ohte. Jälgige köögis töötades alati lapsi. Samuti on oht, 
et mängivad lapsed võivad nõudepesumasinasse kinni jääda.
Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, piiratud füüsiliste, aistinguliste või 
vaimsete võimetega isikud või väheste kogemuste ja teadmistega isikud vaid siis, kui 
neid on eelnevalt õpetatud seadet ohutult kasutama ning neid on teavitatud seadme 
kasutamisega kaasnevatest ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
Vanemad lapsed võivad kasutada nõudepesumasinat ainult juhul, kui selle talitlust on 
nendele põhjalikult selgitatud ja kuid nad on võimelised seda turvaliselt kasutama ja 
mõistavad selle väärkasutamisest tuleneda võivad ohte.
VÄLTIGE LASTE KOKKUPUUDET PESUAINETEGA!
Nõudepesumasinas kasutatavad pesuained sisaldavad ärritavaid või söövitavaid 
koostisosi, mis allaneelamise korral võivad põletada nina, suud ja kurku või raskendada 
hingamist.
Hoidke lapsed nõudepesumasinast eemal, kui selle uks on avatud. Nõudepesumasinasse 
võib olla jäänud pesuaine jääke.

Pesuaine allaneelamise või sissehingamise korral pöörduge viivitamata arsti poole.
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Juhised nõudepesumasina paigaldamiseks

Enne nõudepesumasina paigaldamist veenduge, et selle välispinnal ei ole nähtavaid 
kahjustusi. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada kahjustunud seadet. Kahjustunud seade võib 
olla ohtlik.
Nõudepesumasina tohib ühendada elektrivõrku ainult sobiva pistiku abil. Elektripistik peab 
olema kiiresti juurdepääsetav ka pärast nõudepesumasina paigaldamist, et seda vajaduse 
korral viivitamata elektritoitest lahutada. (Vt osa „Nõudepesumasina ülevaade“ lk 29.)
Nõudepesumasina taga ei tohi olla elektripistikuid. Ülekuumenemis- või tuleoht, kui 
nõudepesumasin lükatakse juhuslikult vastu pistikut.
Nõudepesumasinat ei tohi paigaldada pliidi alla. Pliidist mõnikord kiirguvad kõrged 
temperatuurid võivad nõudepesumasinat kahjustada. Samal põhjusel ei tohi seda 
paigaldada lahtise tule või teiste seadmete kõrvale, millest kiirgub kuumust, nt radiaatorite 
jms lähedale.
Ärge ühendage nõudepesumasinat vooluvõrku enne, kui see on täielikult paigaldatud ja 
uksevedrud on lõplikult reguleeritud.
Enne seadme ühendamist veenduge, et andmeplaadil olevad ühendusandmed (pinge 
ja ühendatud koormus) vastavad elektritoitele. Kahtluse korral pöörduge kvalifitseeritud 
elektriku poole.
Seadme elektriohutus on tagatud ainult siis, kui seade on ühendatud tõhusa 
maandussüsteemiga. Oluline on jälgida, et see oluline ohutusnõue oleks alati 
tagatud. Kahtluse korral pöörduge kvalifitseeritud elektriku poole, kes vaatab teie 
kodumajapidamise elektrisüsteemi üle.
Tootja ei võta vastutust ebapiisavast maandusest tuleneda võivate kahjustuste eest (nt 
elektrilöök).
Ärge ühendage seadet vooluvõrku läbi harupesa või pikendusjuhtme. Nende kasutamine 
ei taga seadme turvalisust (nt ülekuumenemisoht).
Seda seadet võib paigaldada mobiilsetesse paigaldistesse, nagu nt laevad, ainult juhul, kui 
vastava pädevusega tehnik on hinnanud paigaldise ohutust.

O
hutusteave
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Veeühenduse plastkorpuses on elektriosad. Korpust ei tohi vette kasta.
Aqua-Stopi voolikus on elektrijuhtmed. Ärge lõigake vee sisselaskevoolikut isegi juhul, kui 
see on liiga pikk.
Seadet võib paigaldada, hooldada ja parandada ainult sobiva kvalifikatsiooniga pädev isik 
ranges vastavuses kehtivate riiklike ja kohalike ohutusnõuetega.
Ebapädevate isikute tehtud remont ja muud tööd võivad põhjustada ohte. Tootja ei võta 
vastutust volitamata tehtud tööde eest.
Integreeritud veekindel süsteem kaitseb veekahjustuste eest eeldusel, et on täidetud 
järgmised tingimused:
•  nõudepesumasin on õigesti paigaldatud ja torud on õigesti ühendatud;
•  nõudepesumasinat on õigesti hooldatud ja vajaduse korral on osad õigeaegselt 

vahetatud;
•  korkkraan on kinni keeratud, kui seadet pikema aja jooksul ei kasutada (nt puhkuse 

ajal);
•  veekindel süsteem töötab ka siis, kui seade on välja lülitatud. Kuid seade peab jääma 

vooluvõrku ühendatuks.
Kahjustunud seade võib olla ohtlik. Kui nõudepesumasin kahjustub, lahutage see 
vooluvõrgust ja helistage edasimüüjale või hooldusosakonda.
Volitamata parandustööd võivad põhjustada kasutajale ettenägematuid ohte, mille eest 
tootja ei vastuta. Parandustöid tohib teha ainult heakskiidetud hooldustehnik.
Kahjustunud osad tohib asendada ainult originaalosadega. Ainult siis on tagatud seadme 
ohutus.
Enne hooldustööde tegemist lahutage nõudepesumasin alati vooluvõrgust (lülitage välja ja 
tõmmake pistik seinakontaktist välja).
Kahjustunud toitekaabli võib asendada spetsiaalse kaabliga, mille saate tootjalt. Ohutuse 
tagamiseks võib toitekaabli paigaldada ainult hooldusosakond või volitatud hooldustehnik.
Riikides, kus on piirkonnad, mida ohustavad prussakad või muud kahjurid, tuleb eriti 
hoolikalt jälgida, et seade ja selle ümbrus oleks alati puhas. Garantii ei hõlma prussakate 
või muude kahjurite põhjustatud kahjustusi. 
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Rikke korral või puhastamise eesmärgil tuleb seade elektritoitest täielikult isoleerida. 
Selleks tuleb:
• seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata, või
• seade vooluvõrgust lahutada, või
• peakaitse lahti ühendada, või
• väljakeeratav kaitse eemaldada (riikides, kus see kohaldub).
Ärge tehke seadme juures mingeid muudatusi, v.a kui see on tootja poolt lubatud.
Ärge avage seadme korpust. Elektriühenduste või komponentide ja mehaaniliste osade 
muutmine on väga ohtlik ja võib põhjustada talitlushäireid või elektrilöögi.
Kui seadmele kehtib veel garantii, tohib seadet remontida ainult tootja poolt volitatud 
hooldustehnik. Vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
Toote paigaldamisel veenduge, et seadme peale, vasakule, paremale ja taha jääb piisavalt 
ruumi nõuetekohase tuulutuse tagamiseks. Kui toote ja valamu vahele jääb liiga vähe 
ruumi, võib tulemuseks olla valamu kahjustumine või sinna võib hakata tekkima hallitus.
Veenduge, et teie nõudepesumasina veekareduse tase on seatud teie piirkonna järgi. (Vt 
osa „Soolasahtel“ lk 41.)

brochure_Dishwasher_DW50R4060BB_EE_v3.indd   12 31-May-19   18:24:48



13Eesti keeles

 Paigaldamine

P
aig

ald
am

ine

Seadme komplektsus

Veenduge, et toote pakend sisaldab kõiki toote juurde kuuluvaid osi. Küsimuste 
korral nõudepesumasina või selle osade kohta pöörduge kohaliku Samsungi 
klienditeeninduskeskuse või edasimüüja poole. Teie nõudepesumasina tegelik välimus võib 
erineda sõltuvalt mudelist ja riigist.

 ETTEVAATUST!
Laste ohutuse tagamiseks hoidke pakkematerjale pärast nõudepesumasina lahtipakkimist 
lastele kättesaamatus kohas.

Paigalduskomplekt (komplektis)

Ülemine kronstein 
(2)

Ø3,5 X 45 kruvi (4)

Kohandatud 
paneeli 

kinnituselement 
(puidust paneeli 

hoidikud, 2)

Ø4 X 14 kruvi (10)

Ø3,5 X 16 kruvi (2)

Ø3,5 X 25 kruvi (2)

Kaitsekleebis
(1)

Uksekronstein (2)

Plastkork (2)

Tugijalg (3)
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Paigalduskomplekt (ei kuulu komplekti)

Vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)

Kaitseprillid

Vooliku klamber

Torx T15

Pliiats

Lood

Kindad

Näpitsad

Ristpea-
kruvikeeraja

Augusaag 
(80–100 mm)

Taskulamp

Lõiketangid

Tavaline 
kruvikeeraja

Mutrivõti (22 mm) 
esijala jaoks

Mõõdulint

Nuga
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Tule-, elektrilöögi- või vigastusohu 
vältimiseks peab juhmestamise ja 
maanduse tegema kvalifitseeritud tehnik.
Toiteallikas
•  Eraldi 220–240 V, 50 Hz ahel 

spetsiaalselt nõudepesumasina jaoks.
•  Maksimaalselt 16 A lubatava vooluga 

toiteväljund (maksimaalselt 11 A 
nõudepesumasina jaoks).
 HOIATUS!

• Ärge kasutage pikendusjuhet.
• Kasutage ainult nõudepesumasinaga 

kaasasolevat pistikut.
• Pärast paigaldamist veenduge, et pistik 

ei oleks paindes või kahjustunud.

Maandus
Püsivaks maanduseks peab 
nõudepesumasin olema nõutekohaselt 
maandatud maandatud metalli või 
püsivasse juhtmestikku. Maandusjuht 
tuleb paigaldada koos toiteahela juhtidega 
ja seejärel ühendada nõudepesumasina 
maandusklemmi või -juhtmega.

 HOIATUS!
•  Ärge ühendage maandusjuhet 

plasttorude, gaasijuhtmete või 
soojaveetorudega. Valesti ühendatud 
maandusjuhid võivad põhjustada 
elektrilööki.

• Ärge muutke nõudepesumasina 
pistikut. Kui pistik ei sobi seinakontakti, 
laske kvalifitseeritud elektrikul 
paigaldada nõuetekohane seinakontakt.

Veevarustus
• Veetorustik peab taluma veesurvet 

0,04 kuni 1 MPa.
• Vee temperatuur peab olema alla 

60 °C.
• Veekraanile tuleb paigaldada 3/4“ 

väliskeermega korkkraan.

Lekkeohu vältimiseks:
•  veenduge, et veekraanid oleksid kiiresti 

juurdepääsetavad;
• keerake veekraan kinni, kui 

nõudepesumasin ei ole kasutusel;
• veenduge regulaarselt, et veevooliku 

liitmikud ei leki
• veelekke peatamiseks tihendage 

veetorustiku liitmikud teflonteibi või 
tihendusseguga.

Aqua Stop
Aqua Stop on elektriline komponent, mis 
on mõeldud veelekete peatamiseks. Aqua 
Stop paigaldatakse veevoolikule ja see 
peatab automaatselt veevoolu, kui voolik 
peaks kahjustuma.

 ETTEVAATUST!
• Käsitsege Aqua Stopi ettevaatlikult.
• Ärge painutage ega väänake Aqua 

Stopiga ühendatud veevoolikut. 
Kui Aqua Stop on kahjustunud, 
sulgege veekraanid ja tõmmake 
pistik kohe seinakontaktist välja. 
Seejärel pöörduge Samsungi 
kohaliku klienditeeninduskeskuse või 
kvalifitseeritud tehniku poole.

Paigaldusnõuded
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Paigaldamine

Äravool
Kui kasutate spetsiaalselt 
nõudepesumasina jaoks mõeldud 
äravoolusüsteemi, ühendage äravoolutoru 
äravoolusüsteemiga, mis on 30 cm kuni 
70 cm maapinnast kõrgemal. Kui ühendate 
äravooluvooliku äravoolusüsteemi üle 
80 cm kõrgusel, võib välja lastud vesi 
tagasi voolata.

Põrand
Ohutuse tagamiseks paigaldage 
nõudepesumasin tugevale põrandale. 
Vibratsiooni minimeerimiseks võivad 
puitpõrandad vajada tugevdamist. 
Ärge paigaldage vaibale või pehmetele 
plaatidele. Vaipkate ja pehmed plaadid 
võivad põhjustada vibreerimist ning 
nõudepesumasin võib töö ajal paigast 
nihkuda.

 HOIATUS!
Ärge paigaldage nõudepesumasinat 
halvasti toestatud konstruktsioonile.

Õhutemperatuur
Ärge paigaldage nõudepesumasinat kohta, 
kus temperatuur võib langeda alla nulli. 
Nõudepesumasina veeklappi, pumpa 
ja voolikusse jääb alati mingil määral 
vett. Kui vesi peaks nõudepesumasinas 
või voolikutes külmuma, võivad 
nõudepesumasin ja selle osad kahjustuda.

Testkäitus
Pärast nõudepesumasina paigaldamist 
käivitage kiirtsükkel, veendumaks, et seade 
on nõuetekohaselt paigaldatud.
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Paigaldamine samm-sammult

Paigaldamisprotseduur võib erineda sõltuvalt mudelist.

1. SAMM Valige asukoht

Valige allpool loetletud tingimustele vastav 
asukoht.
•  Selle koha põrand peab olema nii tugev, 

et talub nõudepesumasina kaalu.
•  Asukoht peab olema valamu lähedal, 

hõlpsa juurdepääsuga veevarustustele, 
äravoolusüsteemile ja seinakontaktile.

•  Asukoht peab võimaldama teil hõlpsasti 
nõusid nõudepesumasinasse panna.

•  Asukoht peab tagama piisava ruumi 
nõudepesumasina ukse hõlpsaks 
avamiseks ning nõudepesumasina 
ja kapi külgede vahele peab jääma 
piisavalt ruumi.

•  Tagaseinas ei tohi olla takistusi.

Paigaldamine uude asukohta
Kui paigutate nõudepesumasina 
uude kohta, järgige neid juhiseid enne 
nõudepesumasina paigaldamist.
1. Kasutage augusaagi ja lõigake auk kapi 

küljele, millel on valamu (A).
2. Kui valamukapis olev alus tõstetakse 

köögipõranda kohale ja on 
nõudepesumasina ühendustest 
kõrgemal, tehke auk kapis olevasse 
alusesse ja kapi küljele (B).

 MÄRKUS.
•  Kui vahetate vana nõudepesumasina välja, kontrollige, kas olemasolevad liitmikud 

sobivad uue nõudepesumasinaga. Vajadusel asendage liitmikud.
•  Võib osutuda vajalikuks lõigata auk kapi vastasküljele vastavalt seinakontakti 

asukohale.
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Installation

Cabinet dimensions
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NOTE

Check if the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 
850 mm. If so, insert the sub foot included in the installation kit. For details, see the next 
section. If the distance is less than 850 mm, skip to STEP 3.
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Paigaldamine

Kapi mõõtmed

 MÄRKUS.
Kontrollige, kas põranda ja töötasapinna põhja vahele jääb üle 850 mm. Kui jah, 
paigaldage paigalduskomplekti kuuluv tugijalg. Lisateavet vt järgmisest osast. Kui kaugus 
on alla 850 mm, minge edasi 3. SAMMU juurde.
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STEP 2 To insert the sub foot

If the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 850 mm, 
insert the sub foot into the hole on the bottom of the dishwasher before you start the 
installation.

850 ~

1. Lay the dishwasher on its back. 

CAUTION

Do not lay down the dishwasher on its side. 
Water may leak.
2. Find the sub foot in the installation kit, 

and then insert the sub foot into the 
hole on the bottom of the dishwasher as 
shown in the figure.

STEP 3 Check the water line

• The water line pressure must be between 0.04 and 1.0 MPa.
• Make sure that the water temperature does not exceed 60 °C. Hot water over 60 °C may 

cause the dishwasher to malfunction.
• Make sure that the water supply valve is turned off before connecting the water supply 

line to the dishwasher.
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2. SAMM Tugijala paigaldamine

Kui põranda ja töötasapinna põhja vahele jääb üle 850 mm, paigaldage tugijalg 
nõudepesumasina põhjal olevasse avasse enne paigaldamise alustamist.

1.  Pange nõudepesumasin selle 
tagaküljele.
 ETTEVAATUST!

Ärge pange nõudepesumasinat selle külje 
peale.
Vesi võib lekkima hakata.
2. Leidke paigalduskomplektist 

tugijalg ja seejärel paigaldage see 
nõudepesumasina põhjal olevasse 
avasse, nagu joonisel on näidatud.

3. SAMM Kontrollige veetorustikku

•  Veetorustiku surve peab olema vahemikus 0,04–1,0 MPa.
•  Veenduge, et vee temperatuur ei ületaks 60 ˚C. Kuum vesi temperatuuril üle 60 °C võib 

põhjustada nõudepesumasina talitlushäireid.
•  Enne nõudepesumasina ühendamist veevarustusega veenduge, et veekraan on kinni 

keeratud.
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Installation

STEP 4 Arrange the hoses

1. Clean the bottom of the countertop.

2. Attach the protective sticker as shown. 

3. Pull the power plug, the water hose, and 
the drain hose through the sink hole.

CAUTION

• Use caution not to kink or step on the 
power plug or the hoses.

• Do not remove the brown paper on the 
back of the dishwasher. The paper is 
used to keep the rear side clean against 
the wall. 
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Paigaldamine

4. SAMM Paigaldage voolikud

1.  Puhastage ülemine plaat.

2.  Paigaldage kaitsekleebis, nagu joonisel 
on näidatud.

3.  Tõmmake pistik, veevoolik ja 
äravoolutoru läbi valamus oleva ava.
 ETTEVAATUST!

• Jälgige, et te ei painuta pistikut ja 
voolikuid ega astuks nendele.

• Ärge eemaldage pruuni paberit 
nõudepesumasina tagaküljel. Paber 
hoiab vastu seina oleva tagakülje 
puhtana.
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STEP 5 Install the custom panel 

Ø2

~
8

1. Put the installation template on the 
back of the custom panel and fix it 
temporarily using transparent tape. Note 
that the rear of the custom panel will be 
attached to the dishwasher door.

CAUTION

• The top end of the custom panel must 
be aligned with the top end of the 
installation template.

• Use a custom panel between 2 kg and 
5 kg.

2. Mark 6 points guided on the installation 
template.

A
B

A
B

3. Remove the installation template, and 
then tighten the custom panel fixers (A) 
with 2 screws (B, Ø3.5 X 25) as shown in 
the figure.

D

C

4. Tighten the door bracket (C) with 
8 screws (D, Ø4 X 14) as shown in the 
figure.
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5. SAMM Paigaldage kohandatud paneel

1. Pange paigaldusmall kohandatud 
paneeli tagaküljele ja kinnitage see 
ajutiselt läbipaistva teibiga. Pange 
tähele, et kohandatud paneeli tagakülg 
tuleb kinnitada nõudepesumasina ukse 
külge.
 ETTEVAATUST!

• Kohandatud paneeli ülemine serv 
tuleb joondada paigaldusmalli ülemise 
servaga.

• Kasutage kohandatud paneeli 
vahemikus 2–5 kg.

2. Märkige 6 punkti vastavalt 
paigaldusmallile.

3.  Eemaldage paigaldusmall ja seejärel 
pingutage kohandatud paneeli 
kinnituselemendid (A) 2 kruviga 
(B, Ø3,5 X 25) , nagu joonisel on 
näidatud.

4. Keerake uksekronstein (C) kinni 
8 kruviga (D, Ø4 X 14), nagu joonisel on 
näidatud.
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Installation

A F

C

E

30 mm

5. Insert the door brackets (C) on the 
custom panel to the holes (E) on the the 
dishwasher door to fix the custom panel.

6. While holding the custom panel, attach 
it to the door and insert the custom 
panel fixers (A) into the holes (F) as 
shown in the figure.

7. Push the custom panel downward to fix.

CAUTION

Do not let the custom panel extend 
more than 30 mm from the top of the 
dishwasher.

UP
DOWN

UP
DOWN

30°

8. Adjust the spring level while the door 
is approximately opened at 30 degrees. 
The door should hold its position, and 
should not fall open.

CAUTION

• Do not adjust the spring level while the 
door is completely opened.

• If the custom panel weighs more than 
5 kg, the door may fall open.

• Custom panels weighing more than 5 kg 
are not recommended.
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5. Kohandatud paneeli kinnitamiseks 
sisestage kohandatud paneelil olevad 
uksekronsteinid (C) nõudepesumasina 
ukses olevatesse avadesse (E).

6. Hoidke kohandatud paneeli ja samal ajal 
paigaldage see uksele ning sisestage 
kohandatud paneeli kinnituselemendid 
(A) avadesse (F), nagu joonisel on 
näidatud.

7. Fikseerimiseks lükake kohandatud 
paneeli allapoole.
 ETTEVAATUST!

Kohandatud paneel ei tohi eenduda üle 
30 mm nõudepesumasina ülemisest osast.

8. Reguleerige vedru, kui uks on umbes 
30 kraadi lahti. Uks peaks jääma oma 
kohale ja ei tohiks lahti vajuda.
 ETTEVAATUST!

•  Ärge reguleerige vedrut, kui uks on 
täiesti lahti.

• Kui kohandatud paneel kaalub üle 5 kg, 
võib uks lahti kukkuda.

• Me ei soovita kasutada üle 5 kg 
kaaluvaid kohandatud paneele.
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9. Open the dishwasher door and remove 
the 4 screws.

CAUTION

Use caution when opening the door. The 
door might open or close unexpectedly 
if the spring level is not adjusted 
appropriately, resulting in physical injury.

10. Secure the custom panel to the door by 
fastening the 4 screws (3.5 X 45).
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9. Avage nõudepesumasina uks ja 
eemaldage 4 kruvi.
 ETTEVAATUST!

Avage uks ettevaatlikult. Kui vedru ei ole 
korralikult reguleeritud, võib uks ootamatult 
avaneda või sulguda, põhjustades vigastusi.

10.  Kinnitage kohandatud paneel uksele 
4 kruvi (3,5 X 45) abil.
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Installation

STEP 6 Level the dishwasher
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Normal Tall-kitchen (Insert the 
sub foot)

0
-3
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 m
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0
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m

Normal Tall-kitchen (Insert the 
sub foot)

You can adjust the height of the dishwasher 
to level it. Note that in these steps, the 
dishwasher is currently inserted halfway.
1. Use the level to check if the dishwasher 

is level.
2. To adjust the front height, use a 22 mm 

wrench.
• To lower the height, turn the foot 

counterclockwise.
• To raise the height, turn the foot 

clockwise.
3. To adjust the rear height, insert the 

screwdriver in the bottom centre of the 
dishwasher.

• To lower the height, turn the 
screwdriver clockwise.

• To raise the height, turn the screwdriver 
counterclockwise.

4. When levelling is complete, check if the 
door opens and closes properly.

DW4000RM(A5)_IB_DD81-02709B-00_EN.indd   24 2019-04-15   �� 11:33:16

P
aig

ald
am

ine

Paigaldamine

6. SAMM Loodige nõudepesumasin

Nõudepesumasina loodimiseks saab selle 
kõrgust reguleerida. Pange tähele, et nende 
sammude ajal on nõudepesumasin ainult 
osaliselt plaadi alla lükatud.
1. Kasutage loodi ja kontrollige, kas 

nõudepesumasin on loodis.
2. Esiosa kõrguse reguleerimiseks 

kasutage 22 mm mutrivõtit.
•  Kõrguse langetamiseks keerake jalga 

vastupäeva.
•  Kõrguse suurendamiseks keerake jalga 

päripäeva.
3.  Tagaosa kõrguse reguleerimiseks 

sisestage kruvikeeraja 
nõudepesumasina põhja alla, keskele.

• Kõrguse langetamiseks keerake 
kruvikeerajat päripäeva.

•  Kõrguse suurendamiseks keerake 
kruvikeerajat vastupäeva.

4. Kui nõudepesumasin on loodis, 
kontrollige, kas uks avaneb ja sulgub 
korralikult.

Tavaline

Tavaline

Kõrge köök 
(paigaldage tugijalg)

Kõrge köök
(paigaldage tugijalg)
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STEP 7 Secure the dishwasher

You can use the brackets to secure the dishwasher to the countertop. Alternatively, you can 
drill the side holes to secure the dishwasher to the cabinet sides.

To the countertop using the brackets

1. Insert the provided brackets into the top 
front holes of the dishwasher as shown.

2. Insert the dishwasher fully into place 
under the countertop.

Ø 2

~
8

3. Tighten the 2 screws (Ø4 X 12) to fix the 
brackets.

NOTE

After fixing the dishwasher to the 
countertop, some screws remain. You can 
simply discard these screws, or use them 
to fix the sides of the dishwasher to the 
cabinet if you want to.
4. Connect the water hose, but do not 

open the water tap until installation is 
complete.
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7. SAMM Kinnitage nõudepesumasin

Võite kasutada kronsteine nõudepesumasina kinnitamiseks ülemisele plaadile. Teine 
võimalus on puurida küljeaugud ja kinnitada nõudepesumasin kapi külgedele.

Ülemisele plaadile kronsteinide abil

1.  Sisestage komplekti kuuluvad 
kronsteinid nõudepesumasina 
ülemistesse eesmistesse avadesse, 
nagu joonisel on näidatud.

2. Lükake nõudepesumasin täielikult oma 
kohale ülemise plaadi all.

3.  Kronsteinide kinnitamiseks keerake kinni 
2 kruvi (Ø4 X 12).

 MÄRKUS.
Kui nõudepesumasin on ülemisele plaadile 
kinnitatud, jäävad mõned kruvid järele. 
Te võite need kruvid kasutamata jätta 
või kasutada neid nõudepesumasina 
kinnitamiseks kapi külgedele, kui soovite.
4. Ühendage veevoolik, kuid ärge avage 

veekraani, kuni olete paigaldamise 
lõpetanud.
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Installation

To the sides

CAUTION

If the plastic caps are not assembled, water 
may leak and cause a fire or electric shock.
1. Remove the plastic caps.

2. Tighten the 2 screws (Ø3.5 X 16) to the 
2 places (marked on the illustration).

3. Insert the provided plastic caps to the 
2 places where screws are fastened.

4. Connect the water hose, but do not 
open the water tap until installation is 
complete.
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Külgedele

 ETTEVAATUST!
Kui jätate plastkatted paigaldamata, võib 
vesi hakata lekkima ja põhjustada tulekahju 
või elektrilöögi.
1.  Eemaldage plastkatted.

2.  Keerake 2 kruvi (Ø3,5 X 16) kahte kohta 
(tähistatud joonisel).

3.  Paigaldage komplekti kuuluvad 
plastkatted kahte kohta, kuhu on kruvid 
keeratud.

4.  Ühendage veevoolik, kuid ärge avage 
veekraani, kuni olete paigaldamise 
lõpetanud.
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STEP 8 Connect the drain hose
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1. Connect the drain hose to the drain 

outlet. 

CAUTION

• Install the drain system properly so that 
the drain hose does not come out of the 
drain outlet in the draining process.

• Make sure that the drain hose, supply 
hose, and power cord is not kinked or 
folded.

STEP 9 Final check

1. Remove all foam, paper packaging, and unnecessary parts from inside the dishwasher.
2. Turn the circuit breaker on. 
3. Open the water supply valve to supply water to the dishwasher.
4. Plug in and turn the dishwasher on. Then, select and run the Quick cycle.
5. Check if the dishwasher turns on normally and if there are any water leaks while the 

dishwasher is operating. Make sure to check for water leaks on both ends of the water 
line and the drain hose connector.
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8. SAMM Ühendage äravooluvoolik

1.  Ühendage äravooluvoolik 
äravooluavasse.
 ETTEVAATUST!

•  Paigaldage äravoolusüsteem 
õigesti nii, et äravooluvoolik ei tule 
äravooluprotsessi ajal äravooluavast 
välja.

•  Veenduge, et äravooluvoolik, toitevoolik 
ja toitekaabel ei oleks keerdus või 
väändunud.

9. SAMM Lõplik kontroll

1.  Eemaldage nõudepesumasinast vaht, pakkepaber ja kõik ebavajalikud osad.
2.  Lülitage kaitselüliti sisse.
3.  Keerake veekraan lahti, et tagada nõudepesumasina veevarustus.
4.  Pange pistik seinakontakti ja lülitage nõudepesumasin sisse. Seejärel valige kiirtsükkel 

ja käivitage see.
5.  Veenduge, et nõudepesumasin lülitub normaalselt sisse ja et nõudepesumasinast ei 

lekiks töö ajal vett. Veenduge, et
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Before you start
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the dishwasher and to 
prevent accidents when washing dishes.

Dishwasher at a glance

DW50R4060BB / DW50R4040BB

04

05

07

08

06

01

02

03

01 Upper rack 02 Lower rack 03 Salt storage

04 Dispenser 05 Door 06 Base 

07 Inlet hose 08 Drain hose
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Installation

Skirting board

1. Put the skirting board on the bottom of 
the dishwasher. 

2. Open the door of the dishwasher, and 
draw a baseline on the skirting board 
where it interferes with the door.

3. Follow the baseline and cut the skirting 
board using a saw.

4. Attach the cut skirting board to the 
bottom of the dishwasher. Make sure the 
board does not interfere with the door 
of the dishwasher.
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Paigaldamine

Servaplaat

1.  Pange servaplaat nõudepesumasina 
alumisele servale.

2.  Avage nõudepesumasina uks ja 
tõmmake servaplaadile joon sellesse 
kohta, kus see puutub uksega kokku.

3.  Lõigake servaplaat joone järgi mõõtu.

4.  Pange lõigatud servaplaat 
nõudepesumasina alumisele servale. 
Veenduge, et plaat ei puutu vastu
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Before you start
Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the dishwasher and to 
prevent accidents when washing dishes.

Dishwasher at a glance

DW50R4060BB / DW50R4040BB
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01 Upper rack 02 Lower rack 03 Salt storage

04 Dispenser 05 Door 06 Base 

07 Inlet hose 08 Drain hose
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Nõudepesumasina korrektse paigalduse tagamiseks ja õnnetuste vältimiseks nõude 
pesemise ajal järgige hoolikalt antud juhiseid.

Nõudepesumasina ülevaade

DW50R4060BB / DW50R4040BB

01 Ülemine riiul  02 Alumine riiul  03 Soolasahtel

04 Jaotur  05 Uks  06 Alus

07 Sisselaskevoolik  08 Äravooluvoolik
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Before you start

DW50R4050BB

05

06

08

09

07

01

02

04

03

01 Cutlery rack 02 Upper rack 03 Salt storage

04 Lower rack 05 Dispenser 06 Door 

07 Base 08 Inlet hose 09 Drain hose
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DW50R4050BB

01 Söögiriistade riiul  02 Ülemine riiul  03 Soolasahtel

04 Alumine riiul 05 Jaotur  06 Uks

07 Alus  08 Sisselaskevoolik  09 Äravooluvoolik
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 ETTEVAATUST!
•  Ärge peske esemeid, mis on kaetud tuha, liiva, vaha, määrdeõli või värviga. Nimetatud 

ained kahjustavad nõudepesumasinat. Tuhk ei lahustu ja läheb nõudepesumasinas 
laiali.

•  Eemaldage nõudelt toidujäätmed (luud, puuviljaseemned jne) ja prügi (nt hambatikud, 
paberkäterätikud jne). Toidujäätmed ja prügi võivad tekitada müra, põhjustada 
nõudepesumasina talitlushäireid ning kahjustada nõusid ja nõudepesumasinat.

Sobimatud esemed nõudepesumasinas pesemiseks

 HOIATUS!
Peske ainult selliseid nõusid nagu klaas, portselan ja söögiriistad, mille puhul tooja 
kinnitab, et neid võib pesta nõudepesumasinas. Ärge peske alumiiniumist esemeid 
(nt õlifiltrid). Nõudepesumasin võib kahjustada alumiiniumit või äärmuslikel juhtudel 
põhjustada tugevat keemilist reaktsiooni.
Nõudepesumasinas ei tohi pesta järgmiseid esemeid:
•  vasest, messingist, tinast, elevandiluust ja alumiiniumist esemed või liimiga esemed;
•  mittekuumakindel plast;
•  käsitööesemed, antiik, hinnalised vaasid ja dekoratiivsed klaasnõud;
•  saviesemed ja glasuuritud keraamika;
•  puidust söögiriistad ja keraamilised sööginõud või puitosadega esemed;
•  õrnad klaasnõud või pliisisaldusega kristallnõud. Sagedane pesemine võib muuta 

klaasnõude pinna häguseks.

 MÄRKUS.
Hõbedast söögiriistad, mis on kokku puutunud väävlisisaldusega toiduga, võivad muuta 
värvi. Väävlit sisaldavad sellised toiduained nagu munakollane, sibul, majonees, sinep, 
kala, kalapuljong ja marinaadid.
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Before you start

Basic use of racks

Height adjustment
You can adjust the height of the upper rack so that the lower rack can accommodate larger 
sized dishes. Depending on the height of the upper rack, the lower rack can accommodate 
plates up to 29 cm in diameter, and the upper rack can accommodate plates up to 18 cm in 
diameter.

CAUTION

• Adjust the height of the upper rack before loading dishes into the rack. Adjusting the 
rack after loading the dishes may damage the dishes.

• Make sure to hold both handles when adjusting, or the dishwasher door may not close 
properly.

DW50R4060BB

• To raise the upper rack, pull the upper 
rack upwards. The adjustable handle will 
latch, and the upper rack will raise.

• To lower the upper rack, hold both the 
adjustable handles located at the left 
and right sides of the upper rack, and 
then evenly press down.
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Üldjuhised riiulite kasutamiseks

Kõrguse reguleerimise alus
Ülemise riiuli saab seada nii, et alumisele riiulile saab panna suuremad nõud. Olenevalt 
ülemise riiuli kõrgusest mahuvad alumisele riiulile taldrikud läbimõõduga kuni 29 cm. 
Ülemisele riiulile mahuvad taldrikud läbimõõduga kuni 18 cm.

 ETTEVAATUST!
•  Reguleerige ülemise riiuli kõrgus enne, kui panete sellele nõusid. Täis laaditud riiuli 

reguleerimine võib nõusid kahjustada.
•  Reguleerimise ajal hoidke kindlasti mõlemast käepidemest, sest muidu ei pruugi 

nõudepesumasina uks korralikult sulguda.

DW50R4060BB
•  Ülemise riiuli tõstmiseks tõmmake 

seda ülespoole. Reguleeritav käepide 
lukustub ja ülemine riiul tõuseb üles.

• Ülemise riiuli langetamiseks hoidke kinni 
mõlemast reguleeritavast käepidemest, 
mis asuvad ülemise riiuli vasakul ja 
paremal pool, ning seejärel suruge 
ühtlaselt alla.
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DW50R4050BB / DW50R4040BB

• To raise the upper rack, remove the 
upper rack (as instructed in “Upper rack 
removal” section on page 34), and then 
put the lower three wheels on each side 
of the rack to lock on the guide rail.

• To lower the upper rack, remove the 
upper rack (as instructed in “Upper rack 
removal” section on page 34), and then 
put the upper four wheels on each side 
of the rack to lock on the guide rail.
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DW50R4050BB / DW50R4040BB
•  Ülemise riiuli tõstmiseks eemaldage 

ülemine riiul (vt juhiseid osast „Ülemise 
riiuli eemaldamine“  lk 34) ja seejärel 
pange alumised kolm rullikut riiuli 
mõlemale poole, et fikseerida riiul 
juhikutele.

•  Alumise riiuli langetamiseks eemaldage 
ülemine riiul (vt juhiseid osast „Ülemise 
riiuli eemaldamine“lk 34) ja seejärel 
pange ülemised neli rullikut riiuli 
mõlemale poole, et fikseerida riiul 
juhikutele.
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Before you start

Upper rack removal

CAUTION

• Do not operate the dishwasher without the upper rack. Otherwise, noises occur and the 
dishwasher does not operate properly.

• Because the upper rack is removable, insert the upper rack properly to ensure the 
dishwasher operates normally.

DW50R4060BB
Pull the upper rack to the front until it is fully extended, and then lift it slightly to remove. 
See the following figures.

DW50R4050BB / DW50R4040BB
Pull the upper rack towards the front and then remove it by lifting it up slightly and 
pulling it towards the front. See the following figures.
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Before you start

Upper rack removal

CAUTION

• Do not operate the dishwasher without the upper rack. Otherwise, noises occur and the 
dishwasher does not operate properly.

• Because the upper rack is removable, insert the upper rack properly to ensure the 
dishwasher operates normally.

DW50R4060BB
Pull the upper rack to the front until it is fully extended, and then lift it slightly to remove. 
See the following figures.

DW50R4050BB / DW50R4040BB
Pull the upper rack towards the front and then remove it by lifting it up slightly and 
pulling it towards the front. See the following figures.
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Ülemise riiuli eemaldamine

 ETTEVAATUST!
•  Ärge kasutage nõudepesumasinat ülemise riiulita. Vastasel juhul tekitab 

nõudepesumasin liigset müra ja ei tööta korralikult.
•  Kuna ülemine riiul on eemaldatav, veenduge, et see on korralikult paigaldatud, sest 

vastasel juhul ei pruugi nõudepesumasin normaalselt töötada.

DW50R4060BB
Tõmmake ülemist riiulit ettepoole, kuni see on lõpuni väljas ja eemaldamiseks tõstke veidi 
üles. Vaadake järgnevaid jooniseid.

DW50R4050BB / DW50R4040BB
Tõmmake ülemist riiulit ettepoole ning eemaldamiseks tõstke seda veidi üles ja tõmmake 
ette. Vaadake järgnevaid jooniseid.
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Loading dishes

Lower rack
We recommend that you place large items, that are difficult to clean (such as pots, pans, 
lids, serving dishes and bowls), in to the lower rack.
It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid 
blocking the rotation of the upper nozzle. Pots, serving bowls, etc. must always be placed 
top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.
The lower rack features folding tines to easily load more larger pots and pans.

DW50R4060BB / DW50R4040BB DW50R4050BB

NOTE

Long items, serving cutlery, salad servers and big knives should be placed on the shelf so 
that they do not obstruct the rotation of the nozzles.
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Nõude paigutamine

Alumine riiul

Soovitame panna suured esemed, mida on raske puhastada (potid, pannid, kaaned, 
serveerimisnõud ja kausid) alumisele riiulile. Eelistatult tuleks serveerimisnõud ja 
kaaned panna riiuli külgedele, et vältida ülemise pihusti pöörlemise blokeerimist. Potid, 
serveerimiskausid jms tuleb alati panna tagurpidi.
Sügavad potid tuleks panna kaldu, et vesi saaks välja voolata. Alumisel riiulil on 
kokkuklapitavad vardad, et hõlbustada suuremate pottide ja pannide paigutamist.

 

 DW50R4060BB / DW50R4040BB DW50R4050BB

 MÄRKUS.
Pikad esemed, serveerimisriistad, salativaagnad ja suured noad tuleks panna riiulile nii, et 
need ei takista pihustite pöörlemist.
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Before you start

Using the folding tines
For better stacking of pots and pans, the tines can be folded down as show in the figure.

Upper rack
The upper rack is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, 
coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as 
they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved 
by the spray of water. Always place glasses, cups & bowls upside down.

DW50R4060BB / DW50R4040BB DW50R4050BB
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The upper rack is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, 
coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as 
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Kokkuklapitavate varraste kasutamine

Pottide ja pannide paremaks virnastamiseks saab vardad alla klappida, nagu on näidatud 
alloleval pildil.

Ülemine riiul

Ülemine riiul on ette nähtud õrnemate ja kergemate nõude jaoks, nagu klaasid, kohvi- ja 
teetassid ning alustassid, samuti taldrikud, väikesed kausid ja madalad pannid (kui need ei 
ole liiga määrdunud). Paigutage nõud nii, et veejuga neid ei liigutaks. Pange klaasid, tassid 
ja kausid alati tagurpidi.

 DW50R4060BB / DW50R4040BB DW50R4050BB
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Cutlery rack (DW50R4050BB model only)

The cutlery rack is best for flatware and 
cooking or serving utensils. Use the cutlery 
rack to organize flatware or utensils.

NOTE

The cutlery rack can be removed if you 
need more space on the upper rack to clean 
larger items.

Detergent compartment

All dishwasher cycles require detergent in the detergent compartment. Apply detergent as 
recommended for the selected cycle to ensure best performance.

WARNING

• Do not consume dishwasher detergent. Avoid breathing in detergent fumes. Dishwasher 
detergent contains irritants and caustic chemicals that can induce respiratory conditions. 
If you have consumed dishwasher detergent or inhaled detergent fumes, seek medical 
attention immediately.

• Keep dishwasher detergent out of children’s reach.

CAUTION

Use dishwasher detergent only. Other types of detergent produce excessive foam, which 
may decrease the dishwasher’s performance or cause it to malfunction.
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Söögiriistade riiul (ainult mudelil DW50R4050BB)

Söögiriistade riiul sobib kõige 
paremini söögi- ja köögiriistade ning 
serveerimistarvikute pesemiseks. Kasutage 
söögiriistade riiulit söögi- ja köögiriistade 
jaoks.

 MÄRKUS.
Kui vajate ülemisel riiulil rohkem ruumi 
suuremate esemete pesemiseks, võite 
söögiriistade riiuli eemaldada.

Pesuainesahtel

Kõik nõudepesumasina tsüklid nõuavad pesuaine olemasolu pesuaine mahutis. Parimate 
tulemuste saavutamiseks lisage pesuainet vastavalt valitud tsükli jaoks soovitatud 
kogusele.

 HOIATUS!
•  Nõudepesumasina pesuainet ei tohi sisse süüa. Vältige pesuaine aurude 

sissehingamist. Nõudepesumasina pesuaine sisaldab ärritavaid ja söövitavaid 
kemikaale, mis võivad kahjustada hingamissüsteemi. Kui olete pesuainet sisse söönud 
või hinganud selle aurusid, pöörduge kohe arsti poole.

•  Hoidke nõudepesumasina pesuainet lastele kättesaamatus kohas.
 ETTEVAATUST!

Kasutage ainult nõudepesumasina pesuainet. Teist liiki nõudepesuvahendid tekitavad 
liiga palju vahtu, mis võib vähendada nõudepesumasina tööjõudlust või põhjustada selle 
talitlushäireid.
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Before you start

Filling the detergent

1. Open the detergent dispenser cap by 
pushing the detergent dispenser catch 
to the right.

NOTE

The cap remains open at the end of a cycle.

2. Add the recommended amount of 
detergent to the main wash detergent 
compartment.

3. Close the lid by sliding it up.
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Pesuaine jaoturi täitmine
1. Avage pesuainejaoturi klapp, lükates 

pesuainejaoturi vabastusriivi paremale.
 MÄRKUS.

Klapp jääb tsükli lõpus lahti.

2. Lisage soovitatud kogus pesuainet 
peamisse pesuainekambrisse.

3. Kaane sulgemiseks libistage see üles.
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4. If the items are heavily soiled, pour 
a small amount of detergent onto 
the door for better cleaning results. 
(For amount of detergent, refer to the 
“Recommended amount of detergent” 
section.)

NOTE

The additional detergent will activate 
during the pre-wash process. 

The cover opens automatically to dispense the detergent during the wash.

Recommended amount of detergent

Cycle
Amount of detergent

Main wash dispenser Onto the door for pre-wash

AUTO, Normal 2/3 oz (20 g) 1/3 oz (10 g)

Intensive, Express 1 oz (30 g) 1/2 oz (15 g)

NOTE

The numbers inside the dispenser refer to grams.

DW4000RM(A5)_IB_DD81-02709B-00_EN.indd   39 2019-04-15   �� 11:33:19

 

E
nne alustam

ist

4. Kui esemed on väga määrdunud, 
siis paremate pesemistulemuste 
saavutamiseks valage väike kogus 
pesuainet uksele. (Pesuaine kogust vt 
osast „Soovituslik pesuaine kogus“.)

 MÄRKUS.
Täiendav pesuaine aktiveerub eelpesu ajal.

Kate avaneb automaatselt, et jaotada pesuainet pesu ajal.

Soovituslik pesuaine kogus

Tsükkel
Pesuaine kogus

Peamine jaotur Uksele eelpesuks

AUTO, Tavaline 2/3 oz (20 g) 1/3 oz (10 g)

Intensiivne, Ekspress 1 oz (30 g) 1/2 oz (15 g)

 MÄRKUS.
Numbrid jaoturi sees viitavad grammidele.
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Before you start

Rinse aid reservoir

Rinse aid improves the drying performance of the dishwasher. When the Rinse Refill 
indicator lights up on the control panel, refill with rinse aid. Only use liquid rinse aid.
Powdered rinse aid will clog the reservoir opening and cause the dishwasher to 
malfunction.

CAUTION

• Do not apply any type of detergent to the rinse aid reservoir.
• Do not excessively fill the reservoir. Excessive rinse aid may overflow during a cycle.

Filling the rinse aid

1. Open the rinse aid reservoir cap.

2. Fill the rinse aid reservoir with rinse aid.

NOTE

Use the viewing port when filling the rinse 
aid reservoir.

CAUTION

Do not fill the reservoir above the full level 
indicator. Excess rinse aid can overflow 
during the wash cycle.

3. Close the rinse aid reservoir cap.
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Loputusainemahuti

Loputusaine parandab nõudepesumasina kuivatusjõudlust. Kui loputusaine lisamise 
indikaator juhtpaneelil põleb, lisage loputusainet. Kasutage ainult vedelat loputusainet. 
Pulbriline loputusaine ummistab mahuti avause ja põhjustab nõudepesumasina 
talitlushäire.
ETTEVAATUST!
• Ärge pange loputusaine mahutisse tavalist nõudepesuvahendit.
• Ärge valage mahutit liiga täis. Liigne loputusaine võib hakata tsükli ajal välja voolama.

Loputusaine lisamine

1. Avage loputusaine mahuti kork.

2. Täitke loputusaine mahuti 
loputusainega.

 MÄRKUS.
Loputusaine mahuti täitmisel kasutage 
vaateava.

 ETTEVAATUST!
Ärge täitke mahutit üle täistaseme  
märgistuse. Liigne loputusaine võib 
pesutsükli ajal üle voolata.

3. Sulgege loputusaine mahuti kork.
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Salt storage

CAUTION

• Use dishwasher-specific salt only. Do not use any other type of salt or solvent. This may 
damage the salt storage and the water softening system.

• To prevent corrosion due to an excessive amount of salt or salty water, always fill the 
salt storage immediately before a washing cycle gets started.

Filling the salt storage

1. Open the door.
2. Turn the cap counterclockwise to open.

3. Fill the salt storage with water (only 
required when using the dishwasher for 
the first time).

4. Apply dishwasher salt.

CAUTION

• The maximum capacity is about 1 kg. Do 
not exceed the capacity.

• Exceeding the capacity may affect the 
dishwasher performance.

5. Turn the cap clockwise to close.

NOTE

• To clean salt or salt water from 
dishwasher, run the Quick cycle.

• Depending on the size of the salt grains, 
it may take a while for the salt to 
dissolve and the indicator ( ) to turn 
off.
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Soolasahtel

 ETTEVAATUST!
• Kasutage ainult nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud soola. Ärge 

kasutage muud tüüpi soola ega lahustit. See võib kahjustada soolasahtlit ja 
veepehmendussüsteemi.

• Liigsest soolakogusest või soolasest veest tuleneva korrosiooni vältimiseks täitke 
soolasahtel alati vahetult enne pesutsükli algust.

Soolasahtli täitmine

1. Avage uks.
2. Avamiseks keerake korki vastupäeva.

3. Täitke soolasahtel veega (vajalik ainult 
siis, kui kasutate nõudepesumasinat 
esimest korda).

4. Lisage nõudepesumasinasool.
 ETTEVAATUST!

• Maksimaalne kogus on umbes 1 kg. 
Ärge ületage maksimaalset mahtu.

• Maksimaalse mahu ületamine võib 
mõjutada nõudepesumasina talitlust.

5. Sulgemiseks keerake korki päripäeva.
 MÄRKUS.

• Nõudepesumasina puhastamiseks 
soolast või soolaveest käivitage 
kiirtsükkel.

• Olenevalt soolagraanulite suurusest, võib 
soola lahustumine võtta veidi aega ja 
näidik (  ) võib kustuda.
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Before you start

Salt indicator
The indicator ( ) turns on if there is not enough salt for the next several cycles.

Touchpad responsiveness

To prevent the touch-enabled controls from losing responsiveness, follow these 
instructions.

• Touch the centre of each button with 
one finger.

• Do not touch more than one button at a 
time, except as directed.

• Clean the surface of the control panel 
regularly with a soft, damp cloth.
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Soolanäidik

Näidik (  ) süttib, kui järgmisteks tsükliteks ei jätku enam soola.

Puuteplaadi tundlikkus

Et vältida puuteplaadil olevate nuppude tundlikkuse kadumist, järgige neid juhiseid:

•  puudutage nuppude keskmist osa ainult 
ühe sõrmega;

• ärge puudutage korraga üle ühe nupu, 
kui ei ole teisiti öeldud;

• puhastage regulaarselt puuteplaadi 
pinda pehme, niiske lapiga.
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Seadistusrežiim

Helisignaali, ukse automaatse avanemise funktsiooni, loputusaine taset ja vee kareduse 
sätteid saate soovi korral muuta.

Seadistusrežiimi sisenemine
1. Lülitage nõudepesumasin sisse.
2. Vajutage ja hoidke tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal (mudelid 

DW50R4050BB / DW50R4040BB) nuppu viis sekundit all 60 sekundi jooksul alates 
nõudepesumasina sisselülitamisest.

 – Seadistusrežiimi sisenemisel kuvatakse ekraanile „0:00“.

Heli seadistamine
Heli saab sisse ja välja lülitada.
1. Heli seadistamise menüü valimiseks vajutage nupule Ainult alumine riiul (mudel 

DW50R4060BB) või Pool koormust (mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB).
 – Ekraanile kuvatakse praegune seadistus. (Vaikeseade: „U1“)
2. Seadistuse muutmiseks vajutage tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal 

(mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB) nupule.
 – U0: Heli väljas
 – U1: Heli sees
3. Seadistuse salvestamiseks oodake 5 sekundit.

Ukse automaatse avanemise funktsioon (ainult mõnedel mudelitel)
Nõudepesumasina saab seada nii, et uks avaneb automaatselt pärast igat tsüklit, et 
tagada paremad kuivamistulemused.
1. Ukse automaatse avanemise funktsiooni seadistamise valimiseks vajutage nupule 

Loputusaine .
 – Ekraanile kuvatakse praegune seadistus. (Vaikeseade: „A1“)
2. Seadistuse muutmiseks vajutage tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal 

(mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB) nupule.
 – A0: Funktsioon keelatud
 – A1: Funktsioon lubatud
3. Seadistuse salvestamiseks oodake 5 sekundit.
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Loputusaine taseme seadistus
Te saate muuta tsükli ajal lisatava loputusaine kogust.
1. Loputusaine seadistusmenüü valimiseks vajutage nupule Desinfitseerimine .
 – Ekraanile kuvatakse praegune seadistus. (Vaikeseade: „d4“)
2. Seadistuse muutmiseks vajutage tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal 

(mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB) nupule.
 – Valikuvahemik d1–d5 (minimaalne – maksimaalne).
3. Seadistuse salvestamiseks oodake 5 sekundit.

Vee kareduse taseme seadmine
Te saate muuta vee kareduse taset vastavalt vee karedusele teie piirkonnas. Selle 
seadistuse muutmine mõjutab soola kulu nõudepesumasina soolasahtlis.
1. Vee kareduse taseme seadmise menüü valimiseks vajutage nupule Viitajaga 

käivitamine .
 – Ekraanile kuvatakse praegune seadistus. (Vaikeseade: „H4“)
2. Seadistuse muutmiseks vajutage tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal 

(mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB) nupule.
 – Valikuvahemik H1–H6 (pehme – kare).
3. Seadistuse salvestamiseks oodake 5 sekundit.

 MÄRKUS.
• Muutke seadistust vastavalt tabelile osas „Soolakulu kohandamine“ lk 49.
• Tehaseseadistus: H4 (EN50242)
• Nõudepesumasin regenereerib veepehmendajat üks kord iga 3–4 tsükli järel, olenevalt 

seadistusest. Kuid nõudepesumasin regenereerib veepehmendajat esimese tsükli ajal 
pärast seadistuse muutmist.
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Operations

Control panel

DW50R4060BB

01 02 060403 07 08 1009

DW50R4050BB / DW50R4040BB

01 02 06 07 08 100905

01 POWER Press to turn the dishwasher on or off.

02 Cycle
Press to select a desired wash cycle. For more information, 
see the “Cycle overview” section on page 47.

03 Upper rack only 
(DW50R4060BB)

Press to wash items using only the upper rack to save 
energy.

04 Lower rack only 
(DW50R4060BB)

Press to wash items using only the lower rack to save energy.

05 Half load 
(DW50R4050BB / 
DW50R4040BB)

Press to wash small number of items to save energy.

06 Rinse Add
Press to select the Rinse Add option. You can use it when you 
want an additional rinse process at the end of the cycle.

07 Sanitize
Press to increase the water temperature up to 69 °C in the 
final rinse process for high temperature sanitization.
This option is not available with Delicate and Quick.

08 Multi tab 
(Control Lock)

Press to select the Multi tab option to use the 3 in 1 tablet 
which does not need salt and rinse aid.
This option is not available with Express and Quick.
Control Lock: Child lock allows you to lock the buttons on 
the control panel except for the POWER button. For more 
information, see the “Control Lock” section on page 51.

09 Delay Start
You can delay the cycle starting time up to 24 hours. For 
more information, see the “Delay Start” section on page 51.
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Operations

Control panel

DW50R4060BB

01 02 060403 07 08 1009

DW50R4050BB / DW50R4040BB

01 02 06 07 08 100905

01 POWER Press to turn the dishwasher on or off.

02 Cycle
Press to select a desired wash cycle. For more information, 
see the “Cycle overview” section on page 47.

03 Upper rack only 
(DW50R4060BB)

Press to wash items using only the upper rack to save 
energy.

04 Lower rack only 
(DW50R4060BB)

Press to wash items using only the lower rack to save energy.

05 Half load 
(DW50R4050BB / 
DW50R4040BB)

Press to wash small number of items to save energy.

06 Rinse Add
Press to select the Rinse Add option. You can use it when you 
want an additional rinse process at the end of the cycle.

07 Sanitize
Press to increase the water temperature up to 69 °C in the 
final rinse process for high temperature sanitization.
This option is not available with Delicate and Quick.

08 Multi tab 
(Control Lock)

Press to select the Multi tab option to use the 3 in 1 tablet 
which does not need salt and rinse aid.
This option is not available with Express and Quick.
Control Lock: Child lock allows you to lock the buttons on 
the control panel except for the POWER button. For more 
information, see the “Control Lock” section on page 51.

09 Delay Start
You can delay the cycle starting time up to 24 hours. For 
more information, see the “Delay Start” section on page 51.
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Juhtpaneel

DW50R4060BB

DW50R4050BB / DW50R4040BB

01  TOIDE Vajutage nõudepesumasina sisse või välja lülitamiseks.

02  Tsükkel Vajutage soovitud pesutsükli valimiseks. Lisateavet vt osast 
„Tsükli ülevaade“ lk 47.

03  Ainult ülemine riiul
 (DW50R4060BB)

Vajutage, et pesta ainult ülemisel riiulil olevaid esemeid, et 
säästa energiat.

04  Ainult alumine riiul
 (DW50R4060BB)

Vajutage, et pesta ainult alumisel riiulil olevaid esemeid, et 
säästa energiat.

05  Pool koormust
 (DW50R4050BB / 

DW50R4040BB)
Vajutage, et pesta vähe esemeid, et säästa energiat.

06  Loputusaine Vajutage, et valida Loputusaine funktsioon. Valige, kui soovite 
lisaloputust tsükli lõpus.

07  Desinfitseerimine

Vajutage, et tõsta vee temperatuur kuni 69 °C-ni viimases 
loputustsüklis, et tagada desinfitseerimine kõrgel 
temperatuuril. Seda funktsiooni ei saa valida õrna ja kiirpesu 
režiimides (Delicate ja Quick).

08  Multitablett  
(Lukustus)

Vajutage, et valida funktsioon „Multitablett“ kolm-ühes tableti 
kasutamiseks, mille puhul ei ole vaja kasutada soola ega 
loputusainet.
Seda funktsiooni ei saa valida ekspress- ja kiirpesu režiimides 
(Express ja Quick).
Lukustus: Lapselukk võimaldab lukustada kõik juhtpaneelil olevad 
nupud, v.a nupp TOIDE. Lisateavet vt osast „Lukustus“ lk 51.

09  Viitajaga käivitus Tsükli käivitusaega saab edasi lükata kuni 24 tundi. Lisateavet 
vt osast „Viitajaga käivitus“ lk 51.
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Operations

10 START 
(Cancel & Drain)

Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the 
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.

Indicators

No Salt indicator Lights up when the salt storage runs out of salt.

Rinse Refill indicator Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.

Control Lock indicator
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if 
any button except for the POWER button is pressed.

Delay Start indicator Lights up if Delay Start is activated.
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10 START 
(Tühista & Äravool)

Käivitamiseks vajutage START . Kontrollige, kas uks on 
suletud. Tühista & Äravool: Käimasoleva tsükli tühistamiseks 
ja nõudepesumasina tühjendamiseks vajutage nupule START 
ja hoidke seda all 3 sekundit.

Näidikud

Soola puudumise näidik

English46 
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Operations

10 START 
(Cancel & Drain)

Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the 
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.

Indicators

No Salt indicator Lights up when the salt storage runs out of salt.

Rinse Refill indicator Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.

Control Lock indicator
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if 
any button except for the POWER button is pressed.

Delay Start indicator Lights up if Delay Start is activated.
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Süttib, kui soolasahtlis ei ole soola.

Loputusaine täitmise 
näidik

English46 
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Operations

10 START 
(Cancel & Drain)

Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the 
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.

Indicators

No Salt indicator Lights up when the salt storage runs out of salt.

Rinse Refill indicator Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.

Control Lock indicator
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if 
any button except for the POWER button is pressed.

Delay Start indicator Lights up if Delay Start is activated.
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Süttib, kui loputusaine on nõudepesumasinast 
otsa saanud.

Lukustuse näidik

English46 

O
p

eratio
n

s

Operations

10 START 
(Cancel & Drain)

Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the 
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.

Indicators

No Salt indicator Lights up when the salt storage runs out of salt.

Rinse Refill indicator Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.

Control Lock indicator
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if 
any button except for the POWER button is pressed.

Delay Start indicator Lights up if Delay Start is activated.
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Süttib, kui lukustus on aktiveeritud, ja vilgub, kui 
on vajutatud ükskõik millisele nupule, v.a TOIDE.

Viitajaga käivituse näidik

English46 
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Operations

10 START 
(Cancel & Drain)

Press START to start operation. Make sure the door is closed.
Cancel & Drain: To cancel the current cycle and drain the 
dishwasher, press and hold START for 3 seconds.

Indicators

No Salt indicator Lights up when the salt storage runs out of salt.

Rinse Refill indicator Lights up if the dishwasher runs out of rinse aid.

Control Lock indicator
Lights up if Control Lock is activated, and blinks if 
any button except for the POWER button is pressed.

Delay Start indicator Lights up if Delay Start is activated.
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Süttib, kui viitajaga käivitus on aktiveeritud.
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Cycle overview

DW50R4060BB

01 03 04 05 06 07

DW50R4050BB / DW50R4040BB

02 03 04 05 06 07

01 AUTO 
(DW50R4060BB)

This cycle detects the level of soil and automatically initiates the 
optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.

02 Normal 
(DW50R4050BB / 
DW50R4040BB)

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and 
lightly soiled pans. Standard daily cycle.

03 ECO
This cycle reduces power and water consumption, which is 
appropriate for normally soiled items.

04 Intensive Select this cycle for heavily soiled items.

05 Delicate
Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses. 
Sanitize option is not available in this cycle.

06 Express
Normally soiled daily using items, with short cycle time. Multi 
tab option is not available in this cycle.

07 Quick
Select this cycle to clean lightly soiled items in a short time. 
Sanitize and Multi tab options are not available in this cycle.
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Tsükli ülevaade

DW50R4060BB

DW50R4050BB / DW50R4040BB

01  AUTO 
(DW50R4060BB)

See tsükkel tuvastab määrdumisastme ja käivitab 
automaatselt optimaalse tsükli vastavalt esemete 
määrdumisastmetele.

02  Tavaline
 (DW50R4050BB / 

DW50R4040BB)

Normaalselt määrdunud esemete, nagu potid, taldrikud, 
klaasid ja kergelt määrdunud pannid, pesemiseks. Tavaline 
igapäevane tsükkel.

03 ÖKO See tsükkel vähendab voolutarvet ja veekulu, mida on sobiv 
kasutada normaalselt määrdunud esemete puhul.

04  Intensiivne Valige see tsükkel väga määrdunud esemete pesemiseks.

05  Õrn
Valige see tsükkel kergelt määrdunud õrnade esemete, nagu 
klaaside pesemiseks. Desinfitseerimisfunktsiooni ei saa selles 
tsüklis kasutada.

06  Ekspress
Normaalselt määrdunud igapäevaselt kasutatavad esemed, 
lühendatud tsükliaeg. Multitableti funktsiooni ei saa selles 
tsüklis kasutada.

07  Kiirpesu

Valige see tsükkel kergelt määrdunud esemete pesemiseks 
lühikese aja jooksul.
Desinfitseerimis- ja multitableti funktsiooni ei saa selles tsüklis 
kasutada.
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Cycle overview

DW50R4060BB

01 03 04 05 06 07

DW50R4050BB / DW50R4040BB

02 03 04 05 06 07

01 AUTO 
(DW50R4060BB)

This cycle detects the level of soil and automatically initiates the 
optimal cycle, which is appropriate for all levels of soiled items.

02 Normal 
(DW50R4050BB / 
DW50R4040BB)

For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses, and 
lightly soiled pans. Standard daily cycle.

03 ECO
This cycle reduces power and water consumption, which is 
appropriate for normally soiled items.

04 Intensive Select this cycle for heavily soiled items.

05 Delicate
Select this cycle for lightly soiled, fragile items such as glasses. 
Sanitize option is not available in this cycle.

06 Express
Normally soiled daily using items, with short cycle time. Multi 
tab option is not available in this cycle.

07 Quick
Select this cycle to clean lightly soiled items in a short time. 
Sanitize and Multi tab options are not available in this cycle.
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Lihtsad juhised alustamiseks

1.  Avage uks ja seejärel täitke nõudepesumasin. Eemaldage nõudelt toidujäätmed ja 
prügi.

2. Pange pesuainet pesuainejaoturisse. Parimate tulemuste saavutamiseks lisage 
loputusaineid.

3. Vajutage nupule TOIDE ja seejärel valige tsükkel soovitud funktsioonidega (Ainult 
ülemine riiul, Ainult alumine riiul, Pool koormust, Loputusaine, Desinfitseerimine, 
Multitablett ja Viitajaga käivitus). Olenevalt tsüklist ei pruugi kõik funktsioonid olla 
saadaval.

 MÄRKUS.
•  Kui valite Ainult ülemine riiul (DW50R5060BB), veenduge, et nõud asetatud ülemisele 

riiulile.
• Kui valite Ainult alumine riiul (DW50R5060BB), veenduge, et nõud on asetatud 

alumisele riiulile.
4. Vajutage START ja seejärel sulgege uks. Nõudepesumasin käivitab tsükli pärast mõni 

sekund kestvat vee väljalaskmist.
 MÄRKUS.

• Tsükli muutmiseks pärast selle käivitumist vajutage ja hoidke START 3 sekundit all, et 
tsükkel tühistada. Seejärel valige uus tsükkel.

• Vaikimisi tsükkel on ÖKO.
• Jätkamiseks pärast ukse avamist ja nõudepesumasina töö katkestamist sulgege 

lihtsalt uks.
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Soolasahtel

Veepehmendaja on ette nähtud mineraalide ja soolade eemaldamiseks veest, millel oleks 
kahjulik või ebasoodne mõju seadme tööle. Mida kõrgem on nende mineraalide ja soolade 
sisaldus, seda karedam on teie vesi. Pehmendaja kogus tuleb kohandada vastavalt vee 
karedusele teie piirkonnas.
Teavet vee kareduse kohta teie piirkonnas saate kohalikult veeametilt.

Soolakulu kohandamine
Nõudepesumasin on konstrueeritud nii, et tarbitava soola kogust on võimalik reguleerida 
kasutatava vee kareduse põhjal. Selle eesmärk on optimeerida ja kohandada soolakulu. 
Soolakulu kohandamiseks toimige järgmiselt:
1. Lülitage nõudepesumasin sisse.
2. Vajutage ja hoidke tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal  (mudelid 

DW50R4050BB / DW50R4040BB) nuppu viis sekundit all 60 sekundi jooksul alates 
nõudepesumasina sisselülitamisest.

 – Seadistusrežiimi sisenemisel kuvatakse ekraanile „0:00“.
3. Vee kareduse taseme seadmise menüü valimiseks vajutage nupule Viitajaga 

käivitamine .
 – Ekraanile kuvatakse praegune seadistus. (Vaikeseade: „H4“)
4. Seadistuse muutmiseks vajutage tsükli AUTO (mudel DW50R4060BB) või Normal 

(mudelid DW50R4050BB / DW50R4040BB) nupule.
 – Valikuvahemik H1–H6 (pehme – kare).
5. Seadistuse salvestamiseks oodake 5 sekundit.

 MÄRKUS.
•  Soovitatav on kohandused teha järgmise tabeli (või kasutusjuhendi) kohaselt.
•  Tehaseseadistus: H4 (EN50242)
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Kasutamine
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Vee karedus
Vee kareduse 

seaded

Kasutatav 
soolakogus 

(gramm/
tsükkel)

Autonoomne 
(tsüklid/ 1 kg)°dH °fH °Clark mmol/l

0–5 0–9 0–6 0–0,94 H1 0 /

6–11 10–20 7–14 1,0–2,0 H2 20 60

12–17 21–30 15–21 2,1–3,0 H3 30 50

18–22 31–40 22–28 3.1-4.0 H4 40 40

23–34 41–60 29–42 4,1–6,0 H5 50 30

35–55 61-98 43–69 6,1–9,8 H6 60 20

 MÄRKUS.
•  1 dH (Saksa määr) = 0,178 mmol/l
•  1 Clark (Briti määr) = 0,143 mmol/l
•  1 fH (Prantsuse määr) = 0,1 mmol/l
•  Uurige oma kohalikust vee-ettevõttest teie vee karedusastme kohta.
•  VEEPEHMENDAJA

Vee karedus on erinevates kohtades erinev. Kui nõudepesumasinas kasutada 
karedat vett, võivad jäägid koguneda nõudele ja köögiriistadele. Seade on varustatud 
spetsiaalse pehmendajaga, mis kasutab spetsiaalselt väljatöötatud soola veest lubja ja 
mineraalide eemaldamiseks.
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Algusaja taimer

Tsükli käivitusaega saab edasi lükata kuni 24 tundi 1 tunni kaupa. Viitajaga käivituse 
pikendamiseks vajutage Viitajaga käivitus. Ekraanile kuvatud aeg näitab tsükli käivitamise 
aega.
1.  Avage uks ja seejärel täitke nõudepesumasin.
2.  Aja muutmiseks 1 tunni kaupa vajutage Viitajaga käivitus .
 – Nupu vajutamisel ja all hoidmisel pikeneb aeg, kuni te nupu vabastate.
3.  Vajutage START ja seejärel sulgege uks.

 MÄRKUS.
Viitaja muutmiseks, kui nõudepesumasin on juba käivitunud, vajutage TOIDE ja 
taaskäivitage nõudepesumasin.

Lukustus

Et takistada lastel nõudepesumasinaga mängimist, lukustab funktsioon Lukustus kõik 
nupud, v.a TOIDE.
•  Lukustuse aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all nuppu Multitablett 3 sekundit. Kui 

lukustus on aktiveeritud, ei saa valida tsüklit või funktsiooni ega masinat käivitada.
•  Lukustuse deaktiveerimiseks vajutage uuesti ja hoidke all nuppu Multitablett 

3 sekundit.
•  Lukustus jääb aktiivseks pärast nõudepesumasina taaskäivitamist. Lukustuse 

tühistamiseks tuleb see esmalt desaktiveerida.
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Puhastamine

Hoidke nõudepesumasin puhtana, et parandada jõudlust, vähendada tarbetuid 
remonditöid ja pikendada elutsüklit.

Väline
Puhastage kohe nõudepesumasina pinnal olevad pritsmed. Kasutage pehmet niisket lappi 
ja puhastage juhtpaneel õrnalt pritsmetest ning tolmust.

 ETTEVAATUST!
•  Ärge kasutage benseeni, vaha, vedeldit, kloorpleegitit, alkoholi ega muid keemilisi 

aineid. Need materjalid võivad kahjustada nõudepesumasina pinda ja tekitada plekke.
•  Nõudepesumasin sisaldab elektrilisi osi. Ärge pihustage vett otse nõudepesumasinale. 

Kaitske elektrilisi osi vee eest.
• Roostevabast terasest uksepaneeli puhul kasutage kodumasinate jaoks mõeldud 

roostevaba terase puhastusvahendit ja puhast pehmet lappi.

Sisemus
Puhastage nõudepesumasina sisemust regulaarselt mustusest või toiduosakestest. 
Pühkige nõudepesumasina sisemust ja ukse sisekülge märja nõudepesulapiga.

 ETTEVAATUST!
•  Ärge eemaldage eesmist tihendit (nõudepesumasina ava ümbritsev pikk kummist 

tihend). Tihend tagab nõudepesumasina sisemuse hermeetilisuse.
• Katlakivijääkide või rasva eemaldamiseks nõudepesumasinalt kasutage niisket lappi. 

Teise võimalusena lisage pesuainet ja seejärel käivitage tühi tsükkel, kasutades 
kõrgeimat loputustemperatuuri.
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Pihustid
Pihustite ummistumise vältimiseks või kui pihustid on ummistunud, eemaldage ükshaaval 
kõik pihustid ja puhastage need. Olge pihustite eemaldamisel ettevaatlik, sest need võivad 
puruneda.

Ülemine pihusti

1. Avage uks ja ülemisele pihustile 
juurdepääsuks tõmmake ülemine riiul 
välja.

2.  Keerake mutter lahti, eemaldage see 
ning seejärel eemaldage pihusti.

3. Puhastage pihusti ummistusest.
4. Paigaldage pihusti tagasi ja keerake 

mutter käsitsi kinni.
5. Keerake pihustit käsitsi ja veenduge, et 

see on korralikult oma kohal.

Alumine pihusti

1. Avage uks ja seejärel tõmmake alumine 
riiul välja. Alumine pihusti on all nähtav.

2. Puhastage pihusti ummistusest.
3. Paigaldage pihusti tagasi.
4. Keerake pihustit käsitsi ja veenduge, et 

see on korralikult oma kohal.

English 53
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Nozzles
To prevent the nozzles from being clogged or if the nozzles are clogged, remove and clean 
each nozzle. Use caution when removing the nozzles as they may break.

Upper nozzle

1. Open the door, and then pull out the 
upper rack to reveal the upper nozzle.

2. Loosen and remove the nut, and then 
remove the nozzle.

3. Unclog and clean the nozzle.
4. Reinsert the nozzle, and then tighten the 

nut by hand.
5. Rotate the nozzle by hand to make sure 

the nozzle is engaged correctly.

Lower nozzle

1. Open the door, and then pull out the 
lower rack. The lower nozzle is visible 
on the bottom.

2. Unclog and clean the nozzle.
3. Reinsert the nozzle.
4. Rotate the nozzle by hand to make sure 

the nozzle is engaged correctly.
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Maintenance

Filter
We recommend cleaning the filter every month.

1. Open the door, and then remove the 
lower rack first.

2. Turn the filter handle counterclockwise 
to unlock the Coarse filter.

3. Remove the Coarse filter, and then the 
cylindrical micro filter underneath.
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Filter
Soovitame filtrit puhastada üks kord kuus.

1. Avage uks ja seejärel tõmmake 
kõigepealt alumine riiul välja.

2. Jämefiltri vabastamiseks keerake filtri 
hooba vastupäeva.

3. Eemaldage jämefilter ja seejärel selle all 
olev silindriline mikrofilter.
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4. Remove any dirt and impurities from 
the micro filter and the Coarse filter.

5. Rinse them with running water, and then 
dry well.

6. Reinsert the filter, and then the Coarse 
filter.

7. Turn the filter handle clockwise to lock.

CAUTION

Make sure the Coarse filter is closed properly. A loose cover can reduce the filtering 
performance.

Long-term care

If you will not use the dishwasher for an extended period of time, first drain the unit 
completely, and then disconnect the water hose. Shut off the water supply valve and the 
circuit breaker. Water remaining in the hoses or the internal components can damage the 
dishwasher.
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4.  Puhastage mikro- ja jämefilter 
mustusest ja jäätmetest.

5. Loputage need jooksva vee all puhtaks 
ning seejärel kuivatage hoolikalt.

6. Paigaldage tagasi mikrofilter ja seejärel 
jämefilter.

7. Lukustamiseks keerake filtri käepidet 
päripäeva.

 ETTEVAATUST!
Veenduge, et jämefilter oleks korralikult kinni. Lahtine kate vähendab filtreerimisjõudlust.

Pikaajaline hooldus

Kui te ei kavatse nõudepesumasinat pikema aja vältel kasutada, laske nõudepesumasin 
veest täielikult tühjaks ning ühendage veevoolik lahti. Keerake veekraan kinni ja lülitage 
kaitselüliti välja. Voolikutesse või siseosadesse jäänud vesi võib nõudepesumasinat 
kahjustada.
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Veao
tsing

Kontrollpunktid

Nõudepesumasina probleemide korral vaadake esmalt alljärgnevat tabelit ja proovige 
probleem lahendada.

Sümptom Võimalik põhjus Lahendus

Nõudepesumasin ei 
käivitu.

Uks ei ole korralikult kinni.

•  Veenduge, et uks on 
lukustunud ja korralikult kinni.

•  Veenduge, et ülemine riiul 
oleks pihustiga korralikult 
ühendatud.

•  Veenduge, et ülemine riiul 
oleks korralikult paigaldatud.

Toitejuhe ei ole ühendatud. •  Ühendage toitejuhe.

Veevarustus puudub. •  Veenduge, et veekraan on 
lahti keeratud.

Juhtpaneel on lukustatud. •  Deaktiveerige lukustus.

Nõudepesumasinast 
tuleb halba lõhna.

Eelmisest tsüklist on 
masinasse jäänud vett.

•  Kui nõudepesumasin on 
tühi, lisage pesuainet ja 
seejärel käivitage kiirtsükkel. 
See on saadaval ainult 
mõnedel mudelitel.

Pärast tsükli 
lõppu jääb vesi 
nõudepesumasinasse.

Äravooluvoolik on kokku 
murtud või ummistunud.

•  Sirgendage voolik ja 
kõrvaldage ummistus.

brochure_Dishwasher_DW50R4060BB_EE_v3.indd   56 31-May-19   18:24:55



57Eesti keeles

Veao
tsing

 

Sümptom Võimalik põhjus Lahendus

Toit jääb nõudele.

Valiti vale tsükkel.

•  Valige tsükkel vastavalt 
nõude määrdumisastmele 
vastavalt käesoleva juhendi 
juhistele.

Filtrid on ummistunud või ei 
ole korralikult kinnitatud.

•  Puhastage filtrid.
•  Veenduge, et filtrid oleks 

korralikult kinnitatud.

Kasutati ebapiisavas 
koguses pesuainet.

•  Kasutage iga masinatäie 
jaoks õiget kogust 
pesuainet.

Veesurve on madal. •  Veenduge, et surve oleks 
vahemikus 0,04–1,0.

Pihustid on ummistunud. •  Puhastage pihustid 
ummistusest.

Nõud on paigutatud valesti 
või masin on ülekoormatud.

•  Pange nõud nii, et need 
ei sega otsikuid ja/või 
pesuvahendijaoturit.

Vesi on liiga kare.
•  Vaadake soolaga 

täitmise näidikut ja lisage 
nõudepesumasinasse soola.

Nõud ei ole korralikult 
kuivanud.

Jaoturis ei ole piisavalt 
loputusainet või kasutatud 
loputusaine kogus ei olnud 
piisav.

•  Lisage loputusainet.
•  Kontrollige loputusaine 

seadistusi.

Masinasse on pandud liiga 
palju nõusid.

•  Ülekoormamine võib 
vähendada kuivatusjõudlust. 
Täitke masin nõudega 
vastavalt juhistele.

Klaasidest ja tassidest 
tilgub väljavõtmisel vett 
teistele nõudele.

•  Tühjendage esmalt alumine 
riiul ja seejärel ülemine. 
Sellega väldite vee tilkumist 
ülemisest riiulist alumisel 
olevatele nõudele.

Kasutati mitut 
pesuvahenditabletti 
desinfitseerimisfunktsiooni 
valimata.

•  Valige 
desinfektsioonifunktsioon või 
kasutage loputusainet.
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Sümptom Võimalik põhjus Lahendus

Nõudepesumasin on

Nõudepesumasinast kostab 
heli, kui jaoturi kate on lahti 
ja äravoolupump töötab.

•  See on normaalne.

Nõudepesumasin ei ole 
loodis.

•  Veenduge, et 
nõudepesumasin on loodis.

Pihusti põrkub vastu 
nõusid, tekitades hakkiva 
heli.

•  Korraldage nõud ümber.

Nõudele jääb kollane 
või pruun kile. Kohvi- ja teejäägid. •  Kasutage kõrgema 

temperatuuriga tsüklit.

Näidikud ei sütti. Toitejuhe ei ole ühendatud. •  Ühendage toitejuhe.

Pihustid ei pöörle 
sujuvalt.

Pihustid on toidujääkidest 
ummistunud. •  Puhastage pihustid.

Nõudele jääb valge 
kiht. Vesi on liiga kare.

•  Veenduge, et soolaga 
täitmise näidik ja 
pehmendaja seaded on 
õiged ja vastavad teie 
piirkonna veekaredusele.

•  Veenduge, et soolasahtli 
kaas on korralikult kinni.

Juhtpaneelil on 
õhumullid ja 
kriimustusjäljed.

Kaitsekilesse satub õhku, 
mistõttu tekivad EPS-jäljed.

•  Eemaldage juhtpaneelilt 
kaitsekile.
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Veakoodid

Nõudepesumasina talitlushäire korral kuvatakse ekraanile veakood. Kasutage järgmist 
tabelit ja proovige probleem lahendada.

Kood Lahendus

LC

Lekke kontrollimine
•  Keerake veekraan kinni. Minge koduse elektripaneeli juurde ja 

seadke nõudepesumasina kaitselüliti väljalülitatud asendisse. Seejärel 
võtke paranduseks ühendust paigaldajaga. Probleemi püsimisel 
pöörduge kohaliku Samsungi hoolduskeskuse poole.

4C

Veevarustuse kontroll
•  Kontrollige, kas veekraan on kinni keeratud, veevarustus on suletud 

või kas vee sisselaskeklapp või torustik on külmunud või võõrkehade 
tõttu ummistunud. Probleemi püsimisel pöörduge kohaliku Samsungi 
hoolduskeskuse poole.

AC

Trükkplaadi ühenduse kontroll
•  Puudulik ühendus põhitrükkplaadi ja alamtrükkplaadi vahel.
•  Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi volitatud hoolduskeskuse 

poole.

HC

Kõrgel temperatuuril soojenduse kontrollimine
•  Funktsiooni kontrollimine. Kui nõudepesumasin on tühi, lisage 

pesuainet ja seejärel käivitage tsükkel. Probleemi püsimisel 
minge koduse elektripaneeli juurde ja seadke nõudepesumasina 
kaitselüliti väljalülitatud asendisse. Seejärel pöörduge Samsungi 
hoolduskeskuse poole.

tC
Termistori kontrollimine
• Temperatuuriandur on katki (lühis või katkenud ahel). Probleemi 

püsimisel pöörduge Samsungi volitatud hoolduskeskuse poole.

Kui mõni veakood kuvatakse korduvalt ekraanile, võtke ühendust kohaliku Samsungi 
hoolduskeskusega.
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Tsüklitabel

Tsüklitab
el

DW50R4060BB

Tsükkel AUTOMAATNE ÖKO Intensiivne

Toidujäätmete 
kogus Väga väike kuni suur Tavaline Suur

Tsükli järjestus

Eelpesu (45 °C) 
Põhipesu  

(45 °C–55 °C)  
Loputamine Kuum 
loputamine (65 °C) 


Kuiv  Lõpp

Põhipesu (50 °C)
 Loputamine  

Kuum
loputamine (50 °C) 


Kuiv  Lõpp

Eelpesu (50 °C) 
Põhipesu (60 °C)
 Loputamine  

Loputamine 
Kuum loputamine 

(70 °C) 
Kuiv  Lõpp

Veekulu (L) 9.5-13 9,9 15,5

Energiakulu
(kWh) 0,85–1,2 0,69 1,33

Tsükli kestus (min) 150 220 175

Tsükkel Õrn Ekspress Kiirpesu

Toidujäätmete 
kogus Väike Tavaline Väike

Tsükli järjestus

Eelpesu 
Põhipesu (40 °C)
 Loputamine  

Kuum
loputamine (60 °C) 


Kuiv  Lõpp

Eelpesu (40 °C)  
Põhipesu 

(45 °C) Kuum 
loputamine (60 °C) 
 Kuiv  Lõpp

Põhipesu (35 °C) 
Loputamine (35 °C)

Veekulu (L) 12 9,1 10,5

Energiakulu
(kWh) 0,71 0,77 0,28

Tsükli kestus (min) 125 60 20

brochure_Dishwasher_DW50R4060BB_EE_v3.indd   60 31-May-19   18:24:55



61Eesti keeles

Tsüklitab
el

 

DW50R4050BB / DW50R4040BB

Tsükkel AUTOMAATNE ÖKO Intensiivne

Toidujäätmete 
kogus Väga väike kuni suur Tavaline Suur

Tsükli järjestus

Eelpesu (45 °C) 
Põhipesu (55 °C)
 Loputamine 
Kuum loputamine 

(65 °C) 
Kuiv  Lõpp

Põhipesu (45 °C)
 Loputamine  

Kuum
loputamine (60 °C) 
 Kuiv  Lõpp

Eelpesu (50 °C) 
Põhipesu (60 °C)
 Loputamine  

Loputamine 
Kuum loputamine 

(70 °C) 
Kuiv  Lõpp

Veekulu (L) 13,1
9,5 (DW50R4040BB)
9,9 (DW50R4050BB) 16,5

Energiakulu
(kWh) 1,1

0,77 (DW50R4040BB)
0,83 (DW50R4050BB) 1,3

Tsükli kestus (min) 175 220 165

Tsükkel Õrn Ekspress Kiirpesu

Toidujäätmete 
kogus Väike Tavaline Väike

Tsükli järjestus

Eelpesu 
Põhipesu (40 °C)
 Loputamine  

Kuum
loputamine (60 °C) 


Kuiv  Lõpp

Eelpesu (50 °C)  
Põhipesu  

(60 °C)  Kuum 
loputamine (60 °C) 

 Kuiv  
 Lõpp

Põhipesu (35 °C)
 Loputamine (35 

°C)

Veekulu (L) 13,4 9,1 10,5

Energiakulu
(kWh) 0,78 0,75 0,3

Tsükli kestus (min) 125 60 20

 MÄRKUS.
•  Tsükli kestus sõltub valitud funktsioonidest ning veevärgi vee survest ja temperatuurist.
• Nõudepesumasin laseb masinas oleva vee automaatselt välja, kui masinat ei ole viis 

päeva kasutatud.
• Energiatarve sõltub vee temperatuurist ja/või koormusest. Kui loputusainemahuti on 

tühi, võib tsükliaeg veidi pikeneda ja temperatuur tõusta.
• Kui loputusainet ei kasutata, võib tsükliaeg veidi pikeneda ja temperatuur tõusta.
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Lisa

Transport/Teisaldamine

Veenduge, et nõudepesumasin on tühi ja osad ei ole lahti. Esmalt tühjendage 
nõudepesumasin vastavalt järgmistele juhistele.
1.  Avage uks ja seejärel lülitage nõudepesumasin sisse.
2.  Valige ja käitage tsükkel ÖKO.
3.  Vajutage START ja seejärel sulgege uks.
4.  Kui tsükkel on lõppenud, avage 5 sekundi pärast uks.
5.  Vee väljalaskmiseks vajutage nupule START ja hoidke seda all 3 sekundit.
6.  Sulgege uks.
7.  Kui vesi on välja voolanud, avage uks.
8.  Lülitage nõudepesumasin välja ja seejärel sulgege veeventiil.
9.  Ühendage veevoolik ja äravooluvoolik lahti.

 ETTEVAATUST!
Nõudepesumasina teisaldamisel ei tohi seda raputada ega õõtsutada. Jääkvesi võib 
nõudepesumasinast välja tilkuda.

Kaitse külma eest

Kui jätate nõudepesumasina pikemaks ajaks külmumisohuga kohta, tehke masin kindlasti 
tühjaks. Lisateavet vt osast „Transport//Teisaldamine“.

Nõudepesumasina kasutuselt kõrvaldamine ja keskkonna säästmine

Nõudepesumasin on valmistatud korduskasutatavatest materjalidest. Kui otsustate selle 
kasutuselt kõrvaldada, järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Lõigake toitejuhe läbi, et 
seadet ei saaks ühendada toiteallikaga.
Eemaldage uks, et loomad ja lapsed ei saaks seadme sisse lõksu jääda.
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Lisa

 

Tehnilised andmed

MUDEL
Täiesti sisseehitatud

DW50R4060BB DW50R4050BB DW50R4040BB

Toide 220–240 V~, 50 Hz

Veesurve 0,04–1,0 MPa

Pesemismaht 9 koha seadistus 10 koha seadistus 9 koha seadistus

Nimivõimsus 1760–2100 W

Mõõtmed
(laius x sügavus x 

kõrgus)
450 x 550 x 815 mm

Kaal (pakendis) 37,5 kg 33 kg 32 kg
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Standardtestiks

S
tand

ard
testiks

 MÄRKUS.
Allolevatel joonistel on kujutatud õige viis riiulite täitmiseks vastavalt Euroopa standarditele 
(EN50242: 2016).

DW50R4050BB
•  Pesemismaht: 10 koha seadistus
•  Testi standard: EN50242/ IEC60436
•  Ülemise riiuli asetus: alumine asend
•  Pesutsükkel: ÖKO
•  Lisavõimalused: Puudub
•  Loputusaine taseme seadistus: 4
•  Vee kareduse taseme seadmine: H4
•  Standardse pesuaine doseerimine: eelpesu 5 g + põhipesu 25 g
•  Esemete korraldamiseks vaadake allolevaid jooniseid
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Ülemine riiul Söögiriistade riiul

1. Noad

3. Serveerimislusikad

5. Teelusikad

7. Serveerimiskahvlid

2. Kahvlid

4. Supilusikad

6. Dessertlusikad

8. Kastmekulbid

Alumine riiul

1. Tassid 
3. Alustassid

2. Klaasid

4. Keskmine 
serveerimiskauss
5. Suur 
serveerimiskauss
6. Väike 
serveerimiskauss

7. Praetaldrikud

8. Supitaldrikud

9. Magustoidunõud

10. Ovaalne kandik
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S
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ard
testiks

DW50R4060BB / DW50R4040BB
•  Pesemismaht: 9 koha seadistus
•  Testi standard: EN50242/ IEC60436
•  Ülemise riiuli asetus: alumine asend
•  Pesutsükkel: ÖKO
•  Lisavõimalused: Puudub
•  Loputusaine taseme seadistus: 4
•  Vee kareduse taseme seadmine: H4
•  Standardse pesuaine doseerimine: eelpesu 5 g + põhipesu 22 g
•  Esemete korraldamiseks vaadake allolevaid jooniseid
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Ülemine riiul Söögiriistade riiul

1. Noad

3. Serveerimislusikad

5. Teelusikad

7. Serveerimiskahvlid

2. Kahvlid

4. Supilusikad

6. Dessertlusikad

8. Kastmekulbid

Alumine riiul

1. Tassid 
3. Alustassid

2. Klaasid

4. Keskmine 
serveerimiskauss
5. Suur 
serveerimiskauss
6. Väike 
serveerimiskauss

7. Praetaldrikud

8. Supitaldrikud

9. Magustoidunõud

10. Ovaalne kandik
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Tootekaart

To
o

tekaart

MÄÄRUS (EL) nr 1059/2010

 MÄRKUS.
“ * ” Asterisk(id) tähistab mudeli varianti ja võib olla erinev (0-9) või (A-Z).

Tarnija SAMSUNG
Mudeli nimetus DW50R4060BB DW50R4050BB DW50R4040BB
Nominaalne maht (koha 
seadistus) 9 10 9

Energiatõhususe klass A++ A+ A+
Aastane energiatarve,  
(AEc) (kWh/aastas) 1) 197 238 222

Standardtsükli 
energiatarve, (Et) (kWh) 0,69 0,83 0,77

Energiatarve väljalülitatud 
režiimis, Po (W) 0,45 0,45 0,45

Energiatarve 
ooterežiimis, Pl (W) 0,49 0,49 0,49

Aastane veekulu
(AWc), (L) 2) 2772 2772 2660

Standardprogrammi 
veekulu, (l) 9,9 9,9 9,5

Kuivatuse jõudluse klass A A A
Standardprogramm 3) ÖKO ÖKO ÖKO
Programmi aeg 
standardtsükli jaoks 220 220 220

Ooterežiimi kestus, (Tl ) 
(min) 30 30 30

Õhus leviva müra tase 
(dBA re 1pW) 44 46 46

1)  Põhineb 280 standardpuhastustsüklil, kasutades külma veega täitmist ja madalate 
võimsusrežiimide energiatarvet. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas seadet 
kasutatakse.

2)  Põhineb 280 standardpuhastustsüklil. Tegelik veetarve oleneb sellest, kuidas seadet 
kasutatakse.

3)  „Standardprogramm“ on standardpuhastustsükkel, mille kohta kehtib etiketil ja 
kaardil esitatud teave, et see programm sobib normaalselt määrdunud lauanõude 
puhastamiseks ning et see on kõige tõhusam programm energia ja vee kombineeritud 
tarbimise mõistes.
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Memo

brochure_Dishwasher_DW50R4060BB_EE_v3.indd   67 31-May-19   18:24:58



QUESTIONS OR COMMENTS?

COUNTRY CALL OR VISIT US ONLINE AT

UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support

IRELAND 
(EIRE)

0818 717100 www.samsung.com/ie/support

DD81-02709B-00
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KAS TEIL TEKKIS KÜSIMUSI VÕI MÄRKUSI?

RIIK HELISTAGE VÕI KÜLASTAGE MEIE VEEBILEHTE
EESTI 800-7267 www.samsung.com/ee/support
LÄTI 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
LEEDU 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
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