
Programm Pesu- 
sildid

Max 
täite- 
kogus 
kg

Pesu tüüp / 
Märkused- temperatuurivalikul järgige pesusiltidel toodud tootja 
soovitusi

Pesuvahendid ja lisandid Lisafunktsioonid Max tsentri- 
fuugimise  
kiirus

Eelpesu Põhipesu Pehmendi Eelpesu Energia- 
säästurežiim

Lisaloputus Viitkäivi- 
tuse taimer

Kiirrežiim Tsentrifuugi- 
miskiirus

Pööret/min

Puuvillased riided
40–60–90 °C

6,0 Normaalselt kuni väga määrdunud voodilinad, laualinad, käterätid 
ja puuvillast/linasest riidest riietusesemed. Programmi „Puuvill 90“ 
valimisel eemaldatakse bakterid ja tagatakse pesu sanitaartöötlus. 
Bakterite eemaldamise töötluse tõhusust testitakse standardis NF EN 
13697, nov. 2001 kirjeldatud meetodile sarnasel viisil.

* Jah * * * * * * * max

Puuvillase ökorežiim
40–60 °C

6,0 Tavaliselt määrdunud puuvillane pesu. Standardne puuvillase pesu 
programm temperatuuridel 40 °C ja 60 °C. Energia ja vee säästu mõttes 
kõige rohkem kasutatav programm puuvillaste riiete pesemiseks. - 
Programm on energiatõhususe arvestamise aluseks

- Jah * - * * * - * max

Sünteetilised 
kangad 40–60 °C

3,0 Tavaliselt määrdunud polüestrist (dioleen, trevira) ja polüamiidist 
(perloon, nailon) tehtud pluusid, särgid, tööriided jne.

* Jah * * * * * * * max

Siidist pesu ja 
kardinad 30 °C

1,5 Kardinad ja õrnast kangast esemed: kleidid, seelikud, särgid ja pluusid. * Jah * * * - * - * max

Õrn pesu 40 °C

Villased esemed 
40 °C

1,0 Sildiga „Woolmark“ märgistatud villased esemed, mis on masinas 
pestavad, aga ka siidkangast (vt pesusilti), linased, villased ja viskoosist 
esemed, mis on märgistatud kui käsitsipestavad.

- Jah * - - - * - * max

Käsipesu 20 °C

Värviline segapesu 
40 °C

3,0 Kergelt kuni tavaliselt määrdunud puuvillased ja/või sünteetilisest 
kangast esemed.

- Jah * - * * * - * max

Džiinid 40 °C 4,0 Tavaliselt määrdunud puuvillasest riidest džiinid ja teksakangast tehtud 
riideesemed nagu püksid ja jakid.

* Jah * * * * * - * max

Väikesed esemed ja 
kiirpesu 30 °C

1,0 Vastupidavast puuvillasest ja/või sünteetilisest kangast pesu. Ideaalne 
programm väikese täitekoguse pesu ökonoomiliseks pesemiseks. 
Soovitatakse plekke eeltöödelda. Ei sobi väga õrnade esemete pesuks.

- Jah * - * * * - * max

15-min värskendus 
30 °C

3,0 Vähekantud puuvillaste, kunstkiust ja puuvillase kanga segust esemed. 
Värskendusprogramm. Kasutage kõige väiksemat pesuaine kogust.

- Jah * - * - * - * max

Loputamine ja 
tsentrifuugimine

- 6,0 Loputamise ja intensiivse tsentrifuugimise programm. Sama, mis 
programmi „Puuvillased riided“ viimase loputuse ja tsentrifuugimise tsükkel.

- - * - - * * - * max

Tsentrifuugimine - 6,0 Selles programmis on tsentrifuugimistsükkel intensiivne. Sama, mis 
tsentrifuugimistsükkel programmis „Puuvillased riided“.

- - - - - - * - * max

Vee eemald.amine - - Ainult vee eemaldamine, ei tsentrifuugita. - - - - - - * - - -

ET
A.	 Programmiselektor

B.	 Nupp „Viitkäivituse taimer“ 
C.	 Programmijada näidik
 Viitkäivituse näidik

D.	 Nupp „Tsentrifuugimiskiirus” 

E.	 Nupp „Start/Pause” 

F.	 Nupp „Lähtesta“  

PROGRAMMIDE TABEL
See pesumasin on varustatud automaatse 
ohutusseadmega, mis tuvastab ja diagnoosib 
tõrkeid varakult ning reageerib vastavalt.

G.	 Näidik „Uks lukustatud“ 
H.	 Näidik „Hooldus” 
I.	 Näidik „Veekraan suletud” 
J.	 Näidik „Puhasta pump” 
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TARBIMISANDMED
Energiatarve väljalülitatud režiimis 0,11 W / ooterežiimis 0,11 W

Programm Tempe- 
ratuur (°C)

Täite- 
kogus 
(kg)

Vee- 
kulu 
(l)

Energia 
„Kiirrežii- 
mita“ (kWh)

Programmi umbkaudne kestus 
(tunnid:min)
Ilma „Kiirrežiimita“ koos „Kiirrežiimiga“

Puuvillased riided 90 6,0 53* 1,91 2:05 1:55
Puuvillased riided 60 6,0 48 1,14 2:30 1:45 64
Puuvillased riided 40 6,0 48 0,75 2:15 1:30
Puuvillase kanga 
ökorežiim 60 °C**

60 6,0 48 0,90 4:00 -

Puuvillase kanga 
ökorežiim 60 °C**

60 3,0 31 0,78 2:10 - 62

Puuvillase kanga 
ökorežiim 40 °C**

40 3,0 31 0,60 2:00 -

Sünteetilised kangad 60 3,0 50* 0,90 2:05 1:14 47
Sünteetilised kangad 40 3,0 40 0,50 1:50 0:59
Õrnad esemed 40 1,5 50 0,55 0:45 -
Siidist pesu ja 
kardinad

30 1,5 50 0,50 0:41 -

Villased esemed 40 1,0 40 0,55 0:35 -
Käsitsipesu 20 1,0 40 0,10 0:30 -
Värviline segapesu 40 3,0 40 0,45 1:00 - 68
Džiinid 40 4,0 52 0,58 1:30 -
Väikesed esemed ja 
kiirpesu

30 1,0 25 0,22 0:45 -

15-minutine 
värskendus

30 3,0 30 0,15 0:15 -

Kuluväärtused on mõõdetud normaliseeritud tingimustes vastavalt standardile IEC/EN 60 456. Kodused andmed võivad 
tabelistoodud väärtustest erineda veevõrgu veesurve ja temperatuuri erinevuste, täitekoguste ja pesutüübi erinevuste tõttu. Vee 
ja energiatarve on mõõdetud programmide vaikimisi sätete juures. Valides erifunktsioone või muutes tsentrifuugimise kiirust või 
temperatuuri, muudate ka tarbimise väärtusi.

 Programmi kestus võib olla erinev väärtustest, mis on toodud eespool ning need sõltuvad kehtivatest kasutustingimustest. Vt ka 
kasutusjuhendis toodud „Veaotsingut“.

 Pesusse jäänud niiskuse umbkaudne väärtus (%). Pärast programmi lõppu ja maksimaalsel valitaval kiirusel tsentrifuugimist 
programmi vaikimisi sätete korral.
* Vee temperatuuri vähendamiseks lisatakse pesutsükli lõpus teatud kogus külma vett (enne kui pump viib vee välja). 
**Programmid, mis on energiatõhususe arvestamise aluseks. Energiasäästu eesmärgil võib vee temperatuuri tegelik väärtus erineda 
tsükli ettenähtud temperatuurist.

ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLIKS
1.	 Laadige pesu masinasse, sulgege trumli uks ja kontrollige, kas see on korralikult kinni.
2.	 Lisage pesemisvahendit ja ettenähtud lisaaineid, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.
3.	 Sulgege uks.

4.	 Keerake programmi selektor soovitud programmile ja temperatuurile. Eelseadistatud 
tsentrifuugimiskiiruse näidik hakkab põlema. Eelnevalt määratletud tsentrifuugimiskiiruse 
märgutuli hakkab vilkuma. Kui te ei käivita programmi kohe pärast valikute tegemist, 
lülitatakse masina automaatselt umbes 15 minuti pärast välja. Lülitage masin uuesti 
sisse, keerates programmiselektori uuesti asendisse „Off“ (Väljas) ja seejärel soovitud 
programmile.

SOOVITUD FUNKTSIOONI VALIMINE
Kui koos programmiga pole võimalik mingit lisafunktsiooni valida, lülitatakse näidikutuled 
kohe välja. Ebasobivad funktsioonide kombinatsioonid tühistatakse kohe. Nupp „Eelpesu“
•	 Kasutatakse väga määrdunud pesu (nt liivaga, suurte osakestega mustuse) pesemiseks. 

Tsükli kestust suurendatakse umbes 15 min võrra.
•	 Kui eelpesu on aktiveeritud, ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet.

Nupp „Energiasääst“
•	 Säästab energiat, mis on vajalik hea pesutulemuse saamiseks vajaliku vee 

soojendamiseks.
•	 Soovitused on toodud kergel määrdunud ilma plekkideta pesu pesemiseks.
•	 Veenduge, et pesuvahend sobib jahedalt pesemise temperatuuride (15 või 20 °C) jaoks.
•	 Põhiliselt valitavad programmide korral, mis töötavad madalaimate 

temperatuuritasemete juures.

Nupp „Lisaloputus“
•	 Lisatakse rohkem vett ja loputustsüklit pikendatakse.
•	 See funktsioon sobib eriti väga pehme veega piirkondades kasutamiseks, imikulinade ja 

allergiliste inimeste pesu pesemiseks.

Nupp „Kiirpesu“
•	 Lubatakse kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
•	 Soovitatakse kasutada väikeste täitekoguste korral, ja ainult kergelt määrdunud pesu 

pesemiseks.

Nupp „Tsentrifuugimise kiirus“
•	 Igal programmil on eelnevalt määratud tsentrifuugimise kiirus.
•	 Vajutage seda nuppu ettenähtust erineva kiiruse seadistamiseks.
•	 Kui olete valinud tsentrifuugimise kiiruseks „0“, tühistatakse lõplik tsentrifuugimistsükkel, 

kuid jäetakse alles loputamise ajal toimuv tsentrifuugimine. Ainult vesi lastakse välja 
voolata.

Nupp „Viitkäivitus“ võimaldab masinat kasutada mugaval ajal, nt öisel ajal, kui elektrienergia on odavam.
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•	 Ärge kasutage selle funktsiooni aktiveerimisel vedelat pesuvahendit.
•	 Valige programm, tsentrifuugimiskiirus ja funktsioonid.
•	 Viitkäivituse seadistamiseks 1, 3, 6, 9 või 12 tunnile, vajutage nuppu „Viitkäivitus“ vajalik 

arv kordi. Vastav märgutuli hakkab põlema.
•	 Käivitage programm (vt jaotist „Programmi käivitamine“). Näidiku tuli nupu „Viitkäivitus“ 

kõrval hakkab põlema ja kustub, kui programm käivitatakse.
•	 Pärast Start/Pausi nupule vajutamist alustab taimer viitaja lugemist. Pärast programm 

käivitamist kustutatakse käivitamise viite märgutuli ja alustatakse programmi 
järjestikuste etappide näitamist.

•	 Pärast vajutamist nupule „Start/Pause“ hakatakse järgmisel vajutusel nupule 
„Viitkäivituse taimer“ vähendama eelseadistatud tundide arvu.

„Viitkäivituse taimeri“ tühistamine

...enne nupule „Start/Pause“ vajutamist
•	 Lükake programmiselektor teise asendisse või vajutage nuppu „Lähtesta“.

...pärast nupule „Start/Pause“ vajutamist
•	 Vajutage nuppu „Lähtesta“ vähemalt 3 sekundit. Viitkäivituse näidiku tuli kustub.

PROGRAMMI KÄIVITAMINE
Avage kraan ja vajutage nuppu „Start/Pause“. Vilkuv tuli nupu „Start/Pause“ kõrval hakkab 
pidevalt põlema. Programmijada näidikule kuvatakse praeguse programmi faas Wash 
(Pesu), Rinse (Loputus), Spin/ Drain (Tsentrif/Vee väljavool). Kiri hakkab jooksma vasakult 
paremale. Kui programmi mingi faas on lõpetatud, kustub vastav näidik.

NÄIDIK „UKSELUKK“  
Pärast programmi käivitamist hakkab näidik põlema, tähistades, et ust ei tohi enam avada. 
Niikaua kui pesuprogramm kestab, jääb uks lukustatuks ja mingil juhul ei tohi seda jõuga 
avada. Juhul kui peaks tekkima tungiv vajadus programmi toimimise ajal avada uiks, 
toimige nagu jaotises „Toimiva programmi enneaegne tühistamine“ kirjeldati.
Juhul kui peaks juhtuma mingi tõrge või ebaharilik olukord vt toimimisjuhiseid jaotisest 
„Veaotsing“.

„Veekraan suletud“  
•	 Vee sissevoolukraan on suletud või puudub piisav sissevool. 

„Hooldamine“ 
•	 Mingi elektrilise osa tõrge või talitlushäire. 

„Puhasta pump“ 
•	 Kasutatud vett ei pumbata välja.
Tsentrifuugimiskiiruse näidik hakkab vilkuma. Tsentrifuugimise ajal on trumli tasakaal 
häiritud.

PROGRAMMI LÕPETAMINE
•	 Näidiku „Uks lukustatud“ näidiku märgutuli kustub. Energiasäästuks lülitatakse masin 

viieteist minuti pärast välja.
1.	 Keerake programmiselektor asendisse „Off“ (Väljas).
2.	 Sulgege veekraan.
3.	 Avage uks ja trummel ja võtke esemed välja.
4.	 Jätke uks mõneks ajaks lahti, et masina sisemus saaks kuivada.

PROGRAMMI JA/VÕI FUNKTSIOONI MUUTMINE PÄRAST 
PROGRAMMI KÄIVITAMIST
1.	 Vajutage nuppu „Start/Pause“ programmi pausi tegemiseks. Tuli hakkab vilkuma.
2.	 Soovi korral valige uus programm, temperatuur, mistahes funktsioon või muutke 

tsentrifuugimiskiirus.
3.	 Vajutage uuesti nuppu “Start/Paus”. Uus programm jätkab samast kohast, kus eelmine 

programm katkestati. Ärge selle programmi jaoks uut vahendit lisage.

TOIMIVA PROGRAMMI ENNEAEGNE TÜHISTAMINE
Vajutades nuppu „Lähtesta“, katkestate programmi enne lõppu.
•	 Vajutage nuppu „Lähtesta“ vähemalt 3 sekundit. Vesi lastakse välja, võib mööduda 

natuke aega, kui saate ukse avada.

TARBIMISANDMED
•	 Energiatarve väljalülitatud režiimis 0,11 W / ooterežiimis 0,11 W
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