
Pesumasin-Kuivati
Kasutusjuhend

HITV 8733 B0

Dokumendi number : 2820529281_ET/ 29-01-21.(19:15)



Lugege kasutusjuhend 
kõigepealt läbi.
Lugupeetud klient!
Aitäh, et otsustasite Beko toote kasuks. 
Loodetavasti jääte selle kaasaegse tehnoloogia 
järgi valmistatud kvaliteetse toote tööga 
rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist 
hoolikalt kasutusjuhendi ja kõigi kaasasolevate 
dokumentidega ja hoidke need alles. Kui 
annate toote kellelegi edasi, andke kaasa ka 
kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis 
toodud hoiatusi ja juhiseid. Selles 
kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi tähiseid.

B  OHT!

• Elektrilöögihoiatus.

 OHT!

• Hoiatus toote kaalu kohta

 OHT!

• Tulekahjuohu hoiatus.

A  ETTEVAATUST!

• Hoiatus eluohtlike või vara
kahjustavate olukordade kohta.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Ettevaatusabinõud, mida kasutusele võtta.

C TEAVE

• Oluline teave ja kasulikud nõuanded toote
kasutamise kohta.

• Lugege kasutusjuhendit.

• Toote pakend on valmistatud
taaskasutatavatest materjalidest
vastavalt eeskirjadele.

• Ärge visake pakkematerjale
tavalise olmeprügi või
muude jäätmete hulka.
Viige need kohaliku
omavalitsuse poolt määratud
pakendikogumispunkti.

• Allergy UK on British Allergy
Associationi kaubamärk.
Organisatsiooni poolt
heakskiidetud toodetelt võib
leida heakskiidumärgise. Kui
näete sellise logoga toodet,
võite olla kindel, et selle
allergeenide/kemikaalide
sisaldus on väga väike või et
toodet saavad kasutada ka
allergikud ja astmahaiged, kuna
toote tõhusus allergeenide
eemaldamisel või nende koguse
vähendamisel on teaduslikult
testitud ja tõestatud.

See toode on valmistatud keskkonnasõbralikes tingimustes, kasutades uusimat tehnoloogiat.
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1 Olulised ohutus- ja keskkonnakaitsejuhised
Käesolev jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, 
mis aitavad teil vältida kehavigastusi 
ja varalist kahju. Nende juhiste 
eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

1.1 Üldine ohutus

A  ETTEVAATUST!

• Lapsed alates 8. eluaastast ja
füüsilise, meele- või vaimupuudega
isikud, samuti puudulike kogemuste
ja teadmistega isikud võivad
toodet kasutada tingimusel,
et nad teevad seda järelevalve
all või neile on selgitatud toote
kasutamisega seotud ohte ja toote
ohutut kasutamist. Lapsed ei tohi
seadmega mängida. Lastel ei ole
lubatud teha seadme puhastus- ja
hooldustöid, välja arvatud kellegi
järelevalve all. Alla 3 aasta vanused
lapsed tohivad seadme läheduses
viibida ainult pideva järelevalve all.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Ärge paigaldage toodet vaibaga
kaetud põrandale. Kui õhk ei saa
pesumasina all ringelda, võivad
elektridetailid üle kuumeneda. See
võib põhjustada probleeme seadme
töös.

C TEAVE

• Jätke paigaldamine alati
asjatundliku spetsialisti hooleks.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis
on tingitud kvalifitseerimata isikute
tehtud protseduuridest.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Kui toodet kasutatakse garderoobis/
kabinetis/sektsioonis, on soovitatav
jätta garderoobi/kabineti/sektsiooni
uksed toote töötamise ajal lahti
juhuks, kui piisava õhuringluse
jaoks pole avasid.

1.1.1 Elektriohutus 

B  OHT!

• Kui toode läheb rikki, ei tohi
seda kasutada enne, kui
volitatud hooldustehnik on rikke
kõrvaldanud. Elektrilöögi oht!

• Ärge kunagi peske toodet ohtra või
voolava veega! Elektrilöögi oht!

A  ETTEVAATUST!

• Kui toitejuhe on katki, laske see
ohtude vältimiseks välja vahetada
tootjal, müügijärgses teeninduses,
samaväärse kvalifikatsiooniga isikul
(soovitatavalt elektrikul) või maaletooja
poolt määratud spetsialistil.
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A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Kui toodet ei kasutata, eemaldage 
toitejuhtme pistik pistikupesast.

• Ärge kunagi puudutage pistikut 
märgade kätega! Toitejuhtme 
eemaldamisel ärge kunagi tõmmake 
juhtmest, vaid alati pistikust.

• Paigaldamise, hoolduse, 
puhastamise ja remondi ajaks tuleb 
seade lahutada vooluvõrgust.

• Ärge kasutage seadme ühendamiseks 
pikendusjuhtmeid ega harupesasid.

C TEAVE

• Toode on konstrueeritud nii, 
et ta jätkab tööd ka pärast 
voolukatkestuse lõppu. Kui soovite 
programmi tühistada, vt jaotist 
„Programmi tühistamine“.

1.1.2 Toote ohutu kasutamine

B  OHT!

• Ärge kunagi avage pesumasina ust 
ega eemaldage filtrit, kui trumlis 
on vett. Muidu võib kuum vesi välja 
voolata ja tekitada põletushaavu.

A  ETTEVAATUST!

• Vee sisse- ja väljalaskevoolikud 
peavad alati olema terved ja 
korralikult kinnitatud. Muidu võib 
vesi lekkima hakata.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Toodet tuleb kasutada ilma ülemist 
plaati eemaldamata.

C TEAVE

• Ärge püüdke lukustatud ust jõuga 
avada. Ukse saab avada mõni minut 
pärast pesutsükli lõppu. Ust ei saa 
avada, kui masin ei ole programmi 
lõppedes veel piisavalt maha jahtunud. 
Ärge püüdke ust jõuga avada. 
Seadmel tuleb lasta iseseisvalt maha 
jahtuda. Uks ja lukustusmehhanism 
võivad viga saada.

• Toote paigalduskohas ei tohi olla 
lukustatavat, liug- või hingedel 
ust, mis võiks takistada toote ukse 
täielikku avanemist. 

• Järgige riideesemete etikettidel ja 
pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.

• Kasutage ainult pesumasinate 
jaoks ette nähtud pesuvahendeid, 
pesupehmendajaid ja lisaaineid.

• Ärge paigaldage ega jätke toodet 
kohta, kus see võib kokku puutuda 
väliskeskkonna mõjudega.

• Juhtseadmeid ei tohi ümber ehitada 
ega muul viisil rikkuda.

• Kui standardi järgimiseks on vajalik 
mitteiselähtestuv termiline väljalülitus, 
peavad juhendid seadmetele, mis 
sisaldavad mitteiselähtestuvat 
termilist väljalülitust, mis lähtestatakse 
toitevõrgust eemaldamise teel, 
sisaldama järgmist: 
ETTEVAATUST! Termilise väljalülituse 
tahtmatust lähtestamisest tuleneva 
ohu vältimiseks ei tohi käesolevat 
seadet varustada vooluga välise 
lülitusseadme, näiteks taimeri kaudu, 
ega ühendada vooluringiga, mida 
korrapäraselt sisse ja välja lülitatakse.
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1.1.3 Hoiatused kuivatamisel

  OHT!

• Pesu, mida on varem pestud,
puhastatud, immutatud või
mis on määrdunud bensiini,
kuivpuhastuslahustite või muude
tule- või plahvatusohtlike ainetega,
ei tohi masinas kuivatada, kuna
need esemed eraldavad tule- või
plahvatusohtlikke aure. See võib
põhjustada tulekahjuohu.

  OHT!

• Pesu, millel on vedela küpsetusõli,
atsetooni, alkoholi, bensiini,
petrooleumi, plekieemaldite,
tärpentini, vaha ja vahaeemaldite
plekke, tuleb enne kuivatamist pesta
kuuma vee ja rohke pesuainega.
Need ained võivad põhjustada
tulekahjuohu.

• Vahtkummi (lateksvahtu),
vannimütse, veekindlaid
kangaid ning kummitoendite või
vahtkummist padjanditega rõivaid ja
patju ei tohi kuivatusfunktsiooniga
kuivatada. See võib põhjustada
tulekahjuohu.

• Masinas kasutatavad pesupallid,
pesuvahendi dosaatorid, pesupuurid
ja -pallid võivad kuivatamisel sulama
hakata. Kuivatusfunktsiooni valimisel
ärge neid tooteid kasutage. See võib
põhjustada tulekahjuohu.

• Kui tarvitate pesemisel tööstuslikke
kemikaale, ärge kasutage
kuivatusfunktsiooni. See võib
põhjustada tulekahjuohu.

B  OHT!

• Pärast kuivatamist ärge puudutage ust
paljaste kätega. Põletushaavade oht!

• Pesu hoidmiseks kahjustusi
välistaval temperatuuril viiakse
jahutusetapp läbi kõige viimasena.
Ukse avamisel enne jahutusetapi
lõppemist võib välja paiskuda
kuuma auru. Põletushaavade oht!

B  OHT!

• Kui kuivatusprogrammi töö
katkestatakse (kas programmi
tühistamise või elektrikatkestuse
tõttu), võib masinas olev pesu olla
tuline. Olge ettevaatlik.

A  ETTEVAATUST!

• Ärge seisake masinat enne
kuivatusprogrammi lõppemist. Kui
masin tuleb siiski seisata, võtke kogu
pesu välja ja laotage sobivas kohas
laiali, et lasta pesul maha jahtuda.

• Toode tohib töötada keskkonnas,
mille temperatuur on vahemikus
0...+35 °C.
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A  ETTEVAATUST!

• Tootele kõige sobivamad 
keskkonnatemperatuurid on 
+15...+25 °C.

• Ärge laske lemmikloomadel toote 
sisse pääseda. Enne kasutamist 
kontrollige toote sisemus üle.

• Vältige kuivatamisel masina 
ülekoormamist. Järgige 
kuivatamisele kehtivaid maksimaalse 
lubatud koormuse piirmäärasid.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Ärge kuivatage nahkesemeid või 
nahka sisaldavaid esemeid (nt 
nahast firmasildiga teksaseid). 
Nahkdetailide värv võib teistele 
kangastele üle kanduda. 

• Rikete korral, mida ei saa 
kõrvaldada ohutusjuhistes leiduva 
teabe abil, lülitage masin välja, 
lahutage toitejuhtme pistik ja 
pöörduge volitatud teenindusse.

• Pesumasin-kuivatiga saab nii ainult 
pesu pesta, ainult pesu kuivatada 
kui ka pesu pesta ja kuivatada. 
Masinat ei tohi kasutada pikema 
aja jooksul ainult märgade esemete 
kuivatamiseks. Kui masinat 
kasutatakse ainult kuivatamiseks, 
tuleb iga 15 kasutuskorra järel lasta 
masinal läbida tühjalt üks lühike 
pesuprogramm.

A  ETTEVAATUSABINÕUD!

• Kontrollige kõik rõivad enne 
masinasse asetamist üle ja 
veenduge, et nende taskutes või 
mujal poleks kõrvalisi esemeid 
nagu tulemasinaid, münte, 
metallesemeid, nõelu.

• Metalltoenditega aluspesu ei tohi 
masinas kuivatada. Metalltoendid 
võivad kuivatamise käigus lahti tulla 
ja masinat kahjustada. Asetage koti 
või padjapüüri sisse.

• Ärge kuivatage masinas suuri 
esemeid nagu kardinaid, eesriideid, 
voodiriideid, tekke, vaipu. See võib 
esemeid kahjustada.

C TEAVE

• Ärge kuivatage masinas pesemata pesu.
• Ärge kasutage masinas 

pesupehmendajaid või staatilise 
elektri tõkestajaid, välja arvatud 
juhul, kui tootja seda soovitab.

• Pesupehmendajaid ja muid 
sellelaadseid tooteid tuleb kasutada 
vastavalt tootja juhistele.

• Ärge kuivatage masinas õrnast 
materjalist (siid, vill jms) valmistatud 
rõivaid. Villased riided võivad kokku 
tõmbuda ja siidist rõivad puruneda.

• Enne pesemist ja kuivatamist vaadake 
üle riide etiketil toodud sümbolid.
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1.2 Kasutusotstarve

C TEAVE

• Toode on mõeldud kasutamiseks 
ainult koduses majapidamises. 
See ei sobi kommertskasutuseks 
ja seda ei tohi kasutada muuks kui 
ettenähtud otstarbeks.

• Seadet võib kasutada ainult vastava 
märgistusega tekstiiltoodete 
pesemiseks, loputamiseks ja 
kuivatamiseks.

• Tootja loobub igasugusest 
vastutusest seoses ebaõige 
kasutamise ja transpordiga.

• Toote eluiga on 10 aastat. Selle aja 
jooksul on saadaval originaalvaruosad, 
mis tagavad toote nõuetekohase töö.

• Antud seade on ette nähtud 
kasutamiseks majapidamises ja 
muudes sarnastes kohtades, nagu: 
– personali köögialadel kauplustes, 
kontorites ja muudes töökeskkondades; 
– talumajapidamistes; 
– klientide poolt hotellides, motellides 
ja muudes elamiskohtades; 
– kodumajutuskohtades; 
– kortermajade või selvepesulate 
ühiskasutuskohtades.

1.3 Laste ohutus

A  ETTEVAATUST!

• Alla 3-aastased lapsed tohivad 
toote läheduses viibida ainult pideva 
järelevalve all.

• Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. 
Hoidke pakkematerjale kindlas 
kohas väljaspool laste käeulatust.

A  ETTEVAATUST!

• Elektriseadmed on lastele ohtlikud. 
Jälgige, et lapsed ei oleks töötava 
seadme läheduses. Ärge laske 
neil seadmega mängida. Kasutage 
lapselukku, et lapsed ei saaks 
seadet kasutada. 

• Pesumasina juurest lahkudes 
sulgege seadme uks.

• Hoidke kõiki pesuvahendeid ja 
lisaaineid kindlas kohas väljaspool 
laste käeulatust, suletud mahutis või 
pakendis.
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1.4 WEEE direktiivi täitmine ja 
romuseadme kõrvaldamine

See toode ei sisalda „Elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kogumise 
eeskirjades“ loetletud kahjulikke ja keelatud 
materjale. See vastab WEEE direktiivile. 

Toode on valmistatud kvaliteetsetest 
osadest ja materjalidest, mis 
on taaskasutatavad ja sobivad 
ringlussevõtmiseks. Seepärast 
ärge visake kasutuks muutunud 
toodet olmeprügi hulka. 
Toimetage see vastavasse 
kogumispunkti, mis tegeleb 
elektri- ja elektroonikaseadmete 
ringlussevõtuga. Lähima 
kogumispunkti kohta saate teavet 
kohalikust omavalitsusest.  

Kasutatud tooteid ringlusse andes aitate 
kaitsta keskkonda ja loodusvarasid. 
Laste ohutuse tagamiseks lõigake 
enne toote kasutuselt kõrvaldamist ära 
toitejuhe ja muutke kasutuskõlbmatuks 
pesumasina ukse lukustusmehhanism.
Vastavus ohtlike ainete kasutamise 
piiramist käsitlevale direktiivile:
olete ostnud seadme, mis vastab ohtlike 
ainete kasutamise piiramist käsitlevale 
Euroopa Liidu direktiivile (RoHS) (2011/65/
EL).  See ei sisalda direktiivis sätestatud 
kahjulikke ega keelatud materjale.

1.5 Teave pakendi kohta
Toote pakend on valmistatud 
taaskasutatavatest materjalidest vastavalt 
riiklikele keskkonnaeeskirjadele. Ärge 
visake pakkematerjale tavalise olmeprügi 
hulka. Viige need kohaliku omavalitsuse 
poolt määratud pakendikogumispunkti.

2 Teie pesumasin-kuivati
2.1 Ülevaade

3

4

5

2

1

6

7

8

1 – toitejuhe
2 – ülapaneel
3 – juhtpaneel
4 – filtri kate
5 – reguleeritav jalg
6 – uks
7 – pesuvahendi sahtel
8 – vee tühjendusvoolik
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2.2 Pakendi sisu

Toitejuhe

Vee tühjendusvoolik

Transpordipoldid

Kraanivee sisselaskevoolik

Kasutusjuhend

Plastkorgid

MÄRKUS

• Juhendis leiduvad joonised on skemaatilised ega
pruugi vastata täpselt teie tootele.
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2.3 Tehnilised andmed
Tarnija nimi või kaubamärk Beko

Mudeli nimi
HITV 8733 B0

7162543700

Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus 1400

Pesumasina maht (puuvill) (kg) 8

Kuivatusmaht (puuvill) (kg) 5

Sisseehitatud Jah

Kõrgus (cm) 82

Laius (cm) 60

Sügavus (cm) 55

Üks veesisend / kaks veesisendit
• / -

• Saadaval

Elektritoide (V/Hz) 230 V / 50Hz

Summaarne voolutugevus (A) 10

Summaarne võimsus (W)  2200

Põhimudeli kood 9620

C TEAVE

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

AA

(*)

• Tooteandmebaasis talletatava mudeliteabe
leiate järgmiselt veebisaidilt, otsides
energiamärgisel olevat mudelinumbrit (*).

https://eprel.ec.europa.eu/

Loputamine Tsentrifuugimine 
+ vee 

väljalaskmine 
masinast

Eelpesu Kiirprogramm Eriti kiire 
programm

Lisaloputus Rohkem 
vett

Kortsumisvastane 
funktsioon

Lemmikloomakar-
vade eemaldamine

Loputusvee 
jätmine masinasse

Ilma veetaTsentrifuugimine

Leotamine

Tsentrifuugimine Ei 
Tsentrifuugimine

Kraanivesi
(külm)

Aur

Viitaeg

Öörežiim

Temperatuur Ukse 
lukk

Lapse 
lukk

Sees-väljas Käivitamine / 
Katkestamine

Määrdumisaste Rõivaste lisamine

Automaatne 
doseerimine

Vedelpesuvahendi 
valimine

Pesupehmendaja 
valimine

Pesemine

Allalaaditud 
programm

Sügavpuhastus

Ok
(lõpp)

Tühistamine Erit 
kortsudevastane 

funktsioon

TriikimiskuivKapikuivEriti kuiv Kindlaksmääratud 
ajaga kuivatamine

Sümbolite tabel

Kuivatamine
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3 Paigaldamine
Toote kasutusvalmis seadmiseks tutvuge 
kasutusjuhendis oleva teabega ja veenduge, 
et elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem 
vastab nõuetele. Vastasel juhul tellige vajalikud 
tööd pädevalt tehnikult ja sanitaartehnikult.

B  OHT!

• Veenduge, et toote paigaldab ja 
ühendab elektrisüsteemiga asjatundlik 
spetsialist. Tootja ei vastuta kahjude 
eest, mis on tingitud kvalifitseerimata 
isikute tehtud protseduuridest.

B  OHT!

• Seade on ühe inimese jaoks 
liiga raske kanda.

A  ETTEVAATUST!

• Enne paigaldamist vaadake, et tootel 
ei oleks defekte. Defektide esinemisel 
ärge laske seadet paigaldada. 
Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.

A ETTEVAATUSABINÕUD!

• Paigalduskoha ning elektri-, 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi 
ettevalmistamine on kliendi ülesanne.

• Toote kohaleasetamisel pärast paigaldamist 
või puhastamist vältige vee sisse- ja 
väljalaskevoolikute ning toitejuhtme 
kokkusurumist, muljumist ja väänamist.

3.1 Sobiv paigalduskoht
• Paigaldage seade kindlale ja tasasele 

põrandale. Ärge asetage seda pikkade 
narmastega vaibale vms pinnale.

• Kui põrandal leidub astmeid, ärge 
paigaldage seadet nende servade lähedale. 
Ärge paigaldage seadet platvormile.

• Ärge jätke toitejuhet seadme alla.
• Ärge paigaldage seadet kohta, 

kus temperatuur langeb alla 0ºC. 
(Vt Hoiatused kuivatamisel)

• Vibratsiooni ja müra vähendamiseks on 
soovitatav jätta masina külgedele vaba ruumi

• Seadme paigalduskohas ei tohi olla 
lukustatavat, liug- või hingedel ust, mis võiks 
takistada seadme ukse täielikku avanemist. 

• Kasutage seadet hästiventileeritud 
ja tolmuvabas keskkonnas.

• Ärge asetage pesumasinale ega kasutage 
pesumasina peal soojusallikaid nagu 
kuumusplaadid, triikrauad, ahjud jne.

3.2 Pakkematerjalide eemaldamine

Pakkematerjalide eemaldamiseks 
kallutage seadet tahapoole. Eemaldage 
lindiga kinnitatud pakkematerjalid.

B  OHT!

• Seade on raske. Eemaldage 
pakkematerjalid nagu joonisel näidatud. 

• Selle käigus olge ettevaatlik ja jälgige, 
et käsi ei jääks masina alla.

3.3 Transpordipoltide eemaldamine

A ETTEVAATUSABINÕUD!

• Ärge eemaldage transpordipolte enne 
pakkematerjalide eemaldamist.

• Enne pesumasina kasutamist 
eemaldage transpordipoldid! 
Muidu saab toode kahjustada.

321

  
1 Keerake tööriista abil poldid lahti, kuni 

need saavad vabalt pöörelda.
2 Eemaldage transpordipoldid 

neid pisut keerates.
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3 Paigaldage tagaküljel paiknevatesse 
avadesse plastkatted, mille leiate 
kasutusjuhendi pakendist.

C TEAVE

• Hoidke transpordipolte kindlas kohas,
et neid saaks tulevikus seadme
transportimisel uuesti kasutada.

• Ärge kunagi transportige toodet ilma
korralikult kinnitatud transpordipoltideta!

3.4 Seadme ühendamine 
veetorustikuga

C TEAVE

• Toote tööks vajalik veesurve on 1–10
baari (0,1–10 MPa). Et masin töötaks
tõrgeteta, peab täiesti avatud kraanist
ühe minuti jooksul välja voolama 10–80
liitrit vett. Kui veesurve on suurem,
paigaldage reduktsioonklapp.

A  ETTEVAATUST!

• Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohi
ühendada kuumaveetoruga. Sellisel juhul
võib pesu kahjustada saada või seade
töö katkestada ja kaitserežiimile lülituda.

• Ärge kasutage uut seadet vanade või
kasutatud sisselaskevoolikutega. Need
võivad põhjustada pesu määrdumist.

1 2 3

1 Ühendage kaasas olev spetsiaalne 
voolik toote vee sisselaskeklapiga. 

A  ETTEVAATUST!

• Toote paigaldamisel veenduge, et külm vesi
oleks ühendatud õigesti. Muidu on pesu
pesemise lõpus tuline ja kulub kiiremini.

2 Keerake vooliku mutrid käega tugevalt 
kinni. Ärge kunagi kasutage mutrite 
kinnikeeramiseks mutrivõtit.

3 Pärast voolikute ühendamist avage kraanid 
ja kontrollige ühenduskohtade lekkekindlust. 
Lekete korral keerake kraan kinni ja 
eemaldage mutter. Pärast tihendi kontrollimist 
keerake mutter korralikult kinni. Veelekete 
vältimiseks veenduge, et kasutusel mitte oleva 
seadme kraanid oleksid kinni keeratud.

3.5 Seadme ühendamine 
kanalisatsiooniga

• Ühendage tühjendusvoolik otse
äravoolutoru, kraanikausi või vanniga.

A  ETTEVAATUST!

• Kui voolik vee väljalaskmise ajal lahti
tuleb, tekib korteris uputus. Kuuma
pesuveega kõrvetada saamise oht! Et
vältida selliseid olukordi ja tagada vee
ühtlane sisse- ja väljavool masinast,
kinnitage väljalaskevooliku ots
kindlalt, et see ei saaks lahti tulla.

90 cm  90

40

 90

40

90 cm90 cm

min.40

• Ühendage voolik vähemalt 40 cm
ja kuni 90 cm kõrgusele.

• Kui voolik kulgeb alguses põrandal (või
sellest kuni 40 cm kõrgusel) ja hiljem
tõuseb, muutub vee äravool raskeks ja
pesu võib jääda väga märjaks. Sestap
järgige joonisel näidatud kõrgusi.

• Et vältida musta pesuvee voolamist tagasi
masinasse ja hõlbustada vee äravoolu,
ärge pange vooliku otsa väljavoolanud vee
sisse ega suruge seda kanalisatsiooniavas
rohkem kui 15 cm sügavusele. Kui voolik
on liiga pikk, lõigake see lühemaks.

• Vooliku peal ei tohi tallata ja vooliku
otsa ei tohi painutada ega muljuda
äravoolutoru ja masina vahele.

• Kui voolik on liiga lühike, pikendage seda
originaalpikendusvoolikuga. Voolik ei tohi
olla pikem kui 3,2 m. Veeleketest tingitud
kahju vältimiseks tuleb väljalaskevooliku
ja pikendusvooliku ühendus sobiva
fiksaatoriga kinnitada, et see lahti
ei tuleks ja lekkima ei hakkaks.
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3.6 Seadme jalgade reguleerimine

A  ETTEVAATUST!

• Reguleerige jalgu selliselt, et seade 
oleks paigalduskohas loodis.

• Seadme loodimiseks reguleerige selle jalgu.
• Kontrollige lõtkude olemasolu, vajutades 

diagonaalselt seadme ülaservadele.
• Muidu võib toode kohalt nihkuda ning 

ümberkaudseid objekte muljuda või 
tekitada müra või vibratsiooni.

• Ärge kasutage lukustusmutrite avamiseks 
tööriistu. See võib lukustusmutreid kahjustada.

a)  Avage seadme jalgade lukustusmutrid käsitsi.
b)  Reguleerige jalgu nii, et seade 

oleks loodis ja ei kõiguks.
c)  Keerake kõik lukustusmutrid 

uuesti käega kinni.

3.7 Elektriühendused
Ühendage toode maandatud seinakontakti, 
mida kaitseb 16 A kaitse. Meie ettevõte 
ei vastuta kahjude eest, mis võivad 
tekkida toote kasutamisel ilma kohalikele 
eeskirjadele vastava maanduseta.
• Ühendamisel tuleb järgida 

riigis kehtivaid eeskirju.
• Elektriahela juhtmestik peab vastama 

seadme nõuetele. Soovitatav on 
kasutada rikkevoolukaitselülitit (GFCI).

• Toitejuhtme pistik peab olema pärast 
seadme paigaldamist kergesti ligipääsetav.

• Kui teie elektrisüsteemi kaitsme või 
võimsuslüliti nimivoolutugevus on alla 16 
ampri, siis laske kvalifitseeritud elektrikul 
paigaldada 16-amprine kaitse.

• Võrgupinge peab vastama lõigus 
„Tehnilised andmed“ toodud pingele.

B  OHT!

• Vigastatud toitejuhtmed tuleb lasta välja 
vahetada volitatud hooldustehnikul.

3.8 Seadme transport
1 Enne seadme transportimist eemaldage 

toitejuhtme pistik pistikupesast.
2 Võtke lahti vee sisse- ja väljalaskevoolikud.
3 Eemaldage seadmest kogu 

sinna jäänud vesi. Vt 6.5.
4 Paigaldage transpordipoldid nende 

eemaldamisele vastupidises järjekorras. Vt 3.3

B  OHT!

• Seade on ühe inimese jaoks 
liiga raske kanda.

• Seade on raske; selle kandmiseks on tarvis 
kahte inimest ja treppidel tuleb olla eriti 
ettevaatlik. Kui seade teile peale kukub, 
võib see põhjustada kehavigastusi.

A  ETTEVAATUST!

• Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. 
Hoidke pakkematerjale kindlas 
kohas väljaspool laste käeulatust.

C TEAVE

• Ärge kunagi transportige toodet ilma 
korralikult kinnitatud transpordipoltideta!
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4 Ettevalmistamine
4.1 Pesu sorteerimine

* Sorteerige pesu vastavalt kangatüübile,
värvile, määrdumisastmele ja
lubatud veetemperatuurile.

* Järgige alati riiete etikettidel olevaid juhiseid.

4.2 Pesu ettevalmistamine 
pesemiseks

• Metalldetailidega (nt rinnahoidjate
tugikaared, rihmapandlad, metallnööbid)
esemed võivad pesumasinat kahjustada.
Eemaldage metalldetailid või asetage
metalldetailidega esemed puuvillast
pesukoti, puuvillast padjapüüri vms sisse.
Kuivatamisel võib seda tüüpi pesu minna
liiga kuumaks ja kahjustada muud pesu.
Ärge kuivatage seda tüüpi pesu masinas.

• Pisiesemed (nt laste sokid, nailonsukad
jms) asetage puuvillast pesukoti,
puuvillast padjapüüri vms sisse.

• Kardinaid masinasse asetades ärge
suruge neid kokku. Eemaldage
kardinate riputusklambrid. Ärge
kuivatage masinas tüllkardinaid.

• Tõmmake lukud kinni, õmmelge
lahtised nööbid kindlalt ette ja
parandage lõhkikärisenud kohad.

• Peske pesu etikettidega „Masinpesu” või
„Käsipesu” ainult vastavaid programme
kasutades. Seda tüüpi pesu tuleb
kuivamiseks üles riputada või maha
laotada. Ärge kuivatage seda masinas.

• Ärge peske koos värvilisi ja valgeid
esemeid. Uued tumedat värvi
puuvillased esemed võivad väga tugevalt
värvi anda. Peske neid eraldi.

• Kasutage ainult masinpesuks sobivaid
värve/värvimuutjaid ja katlakivieemaldeid.
Järgige alati pakendil olevaid juhiseid.

C TEAVE

• Pesu, millele on ladestunud selliseid aineid
nagu jahu, lubjatolm, piimapulber vms,
Tuleb enne masinasse asetamist raputada.
Aja jooksul võivad pesule ladestunud
tolm ja pulberjad ained koguneda masina
sisedetailidele ja masinat kahjustada.

• Angooravillast esemeid hoidke enne
pesemist paar tundi sügavkülmikus. See
aitab vähendada villakiudude lahtitulemist.

• Püksid ja õrnad pesuesemed
pöörake enne pesemist pahupidi.

• Tõrksaid plekke tuleb enne pesemist
korralikult töödelda. Kahtluste korral
küsige nõu keemilisest puhastusest.

• Eemaldage taskutest kõik esemed (nt
mündid, pastakad ja kirjaklambrid), keerake
taskud pahupidi ja pühkige harjaga
üle. Taskutesse jäänud esemed võivad
tekitada müra või masinat kahjustada.

4.3 Näpunäited energia 
ja vee säästmiseks

Alljärgnev teave aitab teil toodet kasutades 
keskkonda ning energia ja vett säästa.
• Kasutage toodet valitud programmi jaoks

suurimal lubatud võimsusel, kuid vältige
ülekoormust. Vt „Programmide ja kulu tabel“.

• Järgige alati pesuvahendi pakendil
olevaid temperatuurivaliku juhiseid.

• Vähemäärdunud pesu peske
madalal temperatuuril.

• Kui pesu on vähe ja see ei ole tugevalt
määrdunud, kasutage lühemaid programme.

• Kui riided ei ole tugevalt määrdunud
ja neil ei ole plekke, ärge kasutage
eelpesu ja kõrget temperatuuri.

• Kui kavatsete kuivatada pesu kuivatis,
valige pesemise käigus suurim
soovitatud tsentrifuugimiskiirus.

• Ärge kasutage pakendil ettenähtud
kogusest rohkem pesuvahendit.
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4.4 Esmakordne kasutamine
Enne, kui asute toodet kasutama, veenduge, 
et kõik lõikudes „Olulised ohutus- ja 
keskkonnakaitsejuhised” ja „Paigaldamine” 
kirjeldatud ettevalmistused on tehtud.
Et valmistada toode ette pesupesemiseks, tehke 
esimene pesu trumli puhastamise programmiga. 
Kui see programm pole teie masinas saadaval, 
kasutage lõigus 6.2. kirjeldatud meetodit.

C TEAVE

• Kasutage pesumasina jaoks sobivat 
katlakivieemaldusvahendit.

• Seoses tootmise käigus tehtud 
kvaliteedikontrolliga võib seadmesse olla 
jäänud veidi vett. See ei kahjusta toodet.

4.5 Õiged pesukogused
Maksimaalne pesukogus sõltub 
pesu tüübist, määrdumisastmest ja 
soovitud pesuprogrammist.
Masin reguleerib veekogust automaatselt 
vastavalt sellesse asetatud pesu kaalule.

A  ETTEVAATUST!

• Järgige „Programmide ja kulu tabelis” 
toodud juhiseid. Kui masinas on liiga 
palju pesu, võib tulemus soovida jätta. 
Samuti võib tekkida müra ja vibratsioon. 
Et pesu kuivaks paremini, ärge 
kuivatage ettenähtust rohkem pesu.
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Hommikumantel 1200 Käterätik 100
Riidest salvrätik 100 Naiste öösärk 200
Voodilina 700 Aluspesu 100
Voodilina 500 Meeste tunked 600
Padjapüür 200 Triiksärk 200
Laudlina 250 Meeste pidžaama 500
Saunalina 200 Pluusid 100

4.6 Pesu asetamine masinasse
1. Avage pesumasina uks.
2. Asetage pesu lõdvalt masinasse.
3. Suruge pesumasina uks kinni, kuni 

kuulete klõpsatust. Veenduge, et ükski 
ese pole ukse vahele jäänud.

C TEAVE

• Programmi töötamise ajal on pesumasina 
uks lukustatud. Pesumasina ukse 
saab avada alles veidi aega pärast 
programmi lõppemist. Ust ei saa avada, 
kui masina sisemus ei ole programmi 
lõppedes piisavalt maha jahtunud.

A  ETTEVAATUST!

• Kui pesu on halvasti paigutatud, võib masin 
hakata vibreerima ja tugevalt mürisema.

4.7 Pesuvahendi ja 
pesupehmendaja kasutamine

C TEAVE

• Kui kasutate pesuvahendit, 
pesupehmendajat, tärgeldusainet, 
riidevärvi, pesuvalgendit või 
katlakivieemaldit, lugege pakendilt 
tootja juhiseid ja järgige koguste 
kohta antud soovitusi. Kasutage 
mõõtetopsi, kui see on olemas.

4.7.1 Pesuvahendi sahtel
Pesuvahendi sahtel koosneb neljast lahtrist:

II

II

I
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1) vasakpoolne lahter numbriga II (põhipesu
lahter pulbrilisele pesuvahendile või pulbrilisele
pesuvalgendile/plekieemaldusvahendile)
2) vasakpoolne lahter numbriga II
(põhipesu lahter vedelale pesuvahendile
või vedelale plekieemaldusvahendile)
3) keskmine lahter numbriga I (eelpesu
lahter pulbrilisele pesuvahendile, pulbrilisele
plekieemaldusvahendile või vedelale
pesuvalgendile – vedel pesuvalgendi tuleb
lisada kas eelpesu ajal või pesuprogrammi
esimese loputusetapi ajal). Vedel pesuvalgendi
tuleb lisada vee sissevõtmise ajal käsitsi.
4) parempoolne lahter sümboliga
(vedela pesupehmendaja lahter) ( ),
pesupehmendaja lahtris on veel ka sifoon.

C TEAVE

• Ärge kunagi jätke pesuvahendisahtlit
lahti, kui pesuprogramm on pooleli!

• Kui programm ei sisalda eelpesu,
siis ärge pange pesuvahendit
eelpesu lahtrisse (lahter nr I).

• Kui kasutate pesuvahendikotti või
doseerimispalli, ärge valige eelpesu sisaldavat
programmi. Asetage pesuvahendikott
või doseerimispall pesuga koos otse
masinasse. Kuivatamiseks võtke need välja.

• Kuivatusetapi ajal ärge lisage pesukemikaale
(vedel pesuvahend, pesupehmendaja jne).

4.7.2 Põhipesu lahter
Enne pesuprogrammi käivitamist pange 
pesupulber vasakpoolsesse lahtrisse (nr II). 
Sellesse lahtrisse tuleb panna ka pulbriline 
pesuvalgendi/plekieemaldusvahend.
Enne pesuprogrammi käivitamist pange 
vedel pesuvahend põhipesu lahtrisse 
(nr II ). Sellesse lahtrisse tuleb panna 
ka vedel plekieemaldusvahend. 
Pange soovitatud kogus vedelat pesuvahendit 
vasakpoolsesse lahtrisse tähisega II  ja lisage 
lahjendamiseks maksimaalse täitekoguse 
jooneni sooja vett (kuni tähiseni II ).
Eriti vajalik on sooja veega lahjendamine 
kontsentreeritud pesuvahendite puhul; 
muidu võib sifoon ajapikku ummistuda.
Jälgige, et pesuvahend ei ületaks maksimaalse 
täitekoguse joont; muidu satub üleliigne 
pesuvahend pesu hulka ilma veeta ja võib 
riietele plekke jätta. Sel juhul tuleb lahter 
uuesti täita. Ärge valage pesuvahendit otse 
pesule, sest see võib riietele plekke jätta.

4.7.3 Vedela pesupehmendaja lahter
Pange soovitatud kogus vedelat 
pesupehmendajat parempoolsesse lahtrisse 
tähisega  ja lisage lahjendamiseks maksimaalse 
täitekoguse jooneni sooja vett (kuni ).
Eriti vajalik on sooja veega lahjendamine 
kontsentreeritud pesupehmendaja puhul; 
muidu võib sifoon ajapikku ummistuda.
Jälgige, et pesupehmendaja ei ületaks 
maksimaalse täitekoguse joont; muidu 
seguneb üleliigne pesupehmendaja pesuveega, 
mistõttu peate seda veel kord juurde 
lisama. Ärge valage pesupehmendajat otse 
pesule, sest see võib riietele plekke jätta.
Vedelat pesupehmendajat doseeritakse 
automaatselt pesuprogrammi 
viimases loputusetapis.

4.7.4 Eelpesu lahter
Pange pulbriline eelpesuvahend või pulbriline 
plekieemaldusvahend keskmisse lahtrisse (nr I).
Samuti võite sellesse lahtrisse panna vedela 
pesuvalgendi eelpesu etapis, kui masin vett 
sisse võtab, või esimese loputusetapi ajal. 
Kui lisada vedel pesuvalgendi masinasse 
vee sissevõtmise ajal, jõuab see enne 
pesuga kokkupuutumist veega seguneda. 
Kui kasutate vedelat pesuvalgendit, 
peate pesuprogrammis alati valima ka 
lisaloputuse funktsiooni. Pesuvalgendi 
tuleb pesust kindlasti välja loputada; muidu 
võib see põhjustada naha kihelust. 

C TEAVE

• Enne vedela pesuvalgendi kasutamist
lugege hoolikalt doseerimisjuhiseid
ja rõivaste etikette.

4.7.5 Pesuvahendi tüübi valimine
Pesuvahendi tüüp oleneb pesuprogrammist, 
pestavate esemete tüübist ja värvusest.
• Värvilist ja valget pesu peske

erinevate pesuvahenditega.
• Õrnast materjalist riideid peske ainult õrnale

pesule sobiva spetsiaalse pesuvahendi
(vedel pesuvahend, villašampoon vms)
ja soovitatud programmidega.

• Tumedat värvi riiete ja vatitekkide pesemiseks
on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit.

• Villast pesu peske soovitatud
programmi ja villapesuvahendiga.
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• Erinevate kangaste jaoks soovitatud
programmide kohta lugege
programmide kirjelduse osa.

• Kõik pesuvahendeid käsitlevad
soovitused kehtivad programmide
valitava temperatuurivahemiku korral.

A  ETTEVAATUST!

• Kasutage ainult pesumasinate jaoks
ette nähtud pesuvahendeid.

• Ärge kasutage seebipulbrit.

4.7.6 Pesuvahendi koguse 
reguleerimine

Pesuvahendi kogus sõltub pesu kogusest, 
määrdumisastmest ja vee karedusest.
• Ärge kasutage pesuvahendit pakendil

soovitatud kogusest rohkem, et
vältida liigse vahu teket, ebapiisavat
loputamist, raha raiskamist ja muidugi
ka keskkonna reostamist.

• Kui pesu on vähe ja see ei ole tugevalt
määrdunud, kasutage vähem pesuvahendit.

4.7.7 Pesugeeli või 
-tablettide kasutamine

• Kui kasutate vedelat pesugeeli ja teie masinal
ei ole spetsiaalset vedela pesuvahendi topsi,
pange pesugeel esimese vee sissevõtu
ajal põhipesu lahtrisse. Kui teie masinal on
vedela pesuvahendi mahuti, täitke see enne
pesuprogrammi käivitamist pesuvahendiga.

• Kui kasutate paksu konsistentsiga
pesugeeli või kapseldatud vedelat
pesuvahendit, pange see enne
pesuprogrammi käivitamist otse trumlisse.

• Asetage pesutablett põhipesu lahtrisse
(lahter nr 2) või enne pesuprogrammi
käivitamist otse trumlisse.

C TEAVE

• Pesutableti kasutamisel võivad selle
riismed pesuvahendisahtlisse jääda.
Sellisel juhul asetage pesutablett edaspidi
trumli põhja lähedusse pesu vahele.

• Pesutableti või -geeli kasutamisel
ärge valige eelpesu funktsiooni.

• Pidage meeles, et plastikust
pesuvahenditops, nõu vms tuleb enne
kuivatamist trumlist välja võtta.

4.7.8 Tärgeldusvahendi kasutamine
• Nii vedel kui ka pulbriline tärgeldusaine ja

riidevärv pannakse pesupehmendaja lahtrisse.
• Ärge kasutage ühe ja sama pesutsükli

ajal korraga nii pesupehmendajat
kui ka tärgeldusvahendit.

• Pärast tärgeldusvahendi kasutamist pühkige
pesumasina sisepindu puhta niiske lapiga.

4.7.9 Pesuvalgendi kasutamine
• Valige eelpesu sisaldav programm ja lisage

pesuvalgendi eelpesu alguses. Ärge pange
pesuvahendit kunagi eelpesu lahtrisse.
Teine võimalus on valida lisaloputusega
programm, lisada pesuvalgendi tühja
pesuvahendisahtlisse ja lisada samasse
sahtlisse 1 klaas vett, kui loputusetapp
ilmub esimest korda masina näidikule.

• Pesuvalgendit ja pesuvahendit
ei tohi kokku segada.

• Lisage pesuvalgendit väga vähe (umbes
50 ml) ja loputage riideid põhjalikult, sest
valgendi põhjustab nahaärritust. Ärge
valage pesuvalgendit pesule ja ärge
kasutage seda värvilise pesu korral.

• Hapnikupõhise pleegitusvahendi
kasutamise korral valige programm, mis
peseb pesu madalal temperatuuril.

• Hapnikupõhist pleegitusvahendit saab
kasutada koos pesuvahendiga. Kui see
pole aga sama konsistentsiga, siis lisage
esmalt pesuvahend pesuvahendi dosaatori
sahtlisse II ja oodake, kuni masin uhub
vee sissevõtmisel pesuvahendi ära.
Pleegitusvahend lisage sama sahtli kaudu
enne, kui masin vee sissevõtu lõpetab.

4.7.10 Katlakivieemaldaja 
kasutamine

•  Vajadusel kasutage pesumasina jaoks
ette nähtud katlakivieemaldajat.
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4.8 Näpunäiteid pesu pesemiseks

Rõivad

Heledates toonides 
ja valge pesu Värviline pesu

Musta värvi 
või tumedates 
toonides pesu

Õrn materjal, 
villane, siid

(Soovituslik temperatuurivahemik 
olenevalt määrdumisastmest: 
40-90˚C)

(Soovituslik temperatuurivahemik 
vastavalt määrdumisastmele: 
külm kuni –40 ˚C)

(Soovituslik 
temperatuurivahemik 
vastavalt 
määrdumisastmele: 
külm kuni –40 ˚C)

(Soovituslik 
temperatuurivahemik 
vastavalt 
määrdumisastmele: külm 
kuni –30 ˚C)

M
ää

rd
u

m
is

as
te T
u

g
ev

al
t 

m
ää

rd
u

n
u

d
(ra

sk
es

ti 
ee

m
al

da
ta

va
d 

pl
ek

id
: n

t r
oh

u-
, 

ko
hv

i-,
 p

uu
vil

ja
- j

a 
ve

re
pl

ek
id

)

Võimalik, et plekke tuleb enne 
pesu töödelda või kasutada 
eelpesu. Valgele pesule 
mõeldud pulbrilisi ja vedelaid 
pesuvahendeid võib kasutada 
tugevalt määrdunud pesu 
puhul soovitatavas koguses. 
Savi- ja mullaplekkide ning 
pleegitusainete suhtes tundlike 
plekkide eemaldamiseks on 
soovitatav kasutada pulbrilisi 
pesuvahendeid. 

Värvilisele pesule mõeldud 
pulbrilisi ja vedelaid 
pesuvahendeid võib kasutada 
tugevalt määrdunud pesu 
puhul soovitatavas koguses. 
Savi- ja mullaplekkide ning 
pleegitusainete suhtes tundlike 
plekkide eemaldamiseks on 
soovitatav kasutada pulbrilisi 
pesuvahendeid. Kasutada tohib 
pesuvahendeid, mis ei sisalda 
pesuvalgendit.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule 
sobivaid vedelaid 
pesuvahendeid võib 
kasutada tugevalt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses.

Eelistage õrna pesu 
jaoks toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. Villaseid 
ja siidist riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.

M
õ

õ
d

u
ka

lt
 

m
ää

rd
u

n
u

d
(n

äi
te

ks
 k

ra
el

e 
ja

 
m

an
se

tti
de

le
 jä

än
ud

 
pl

ek
id

)

Valgele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada mõõdukalt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas 
koguses.

Värvilisele pesule mõeldud 
pulbrilisi ja vedelaid 
pesuvahendeid võib kasutada 
mõõdukalt määrdunud pesu 
puhul soovitatavas koguses. 
Kasutada tohib pesuvahendeid, 
mis ei sisalda pesuvalgendit.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule 
sobivaid vedelaid 
pesuvahendeid võib 
kasutada mõõdukalt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses. 

Eelistage õrna pesu 
jaoks toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. Villaseid 
ja siidist riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.
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Valgele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada kergelt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas 
koguses.

Värvilisele pesule mõeldud 
pulbrilisi ja vedelaid 
pesuvahendeid võib kasutada 
kergelt määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses. Kasutada 
tohib pesuvahendeid, mis ei 
sisalda pesuvalgendit.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule 
sobivaid vedelaid 
pesuvahendeid võib 
kasutada kergelt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses.

Eelistage õrna pesu 
jaoks toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. Villaseid 
ja siidist riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.
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4.9 Näpunäiteid õigeks kuivatamiseks

Programmid
Puuvillakuivatus Sünteetika kuivatus Babyprotect + Pesu ja kuivatus Wash&Wear
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Voodilina, voodiriided, 
beebiriided, T-särgid, 
dressipluusid, 
vastupidavad kudumid, 
teksakangas, purjeriidest 
püksid, särgid, puuvillased 
sokid jne.

Pole soovitatud!

Peseb ja kuivatab 
vastavalt! Voodilina, 
voodiriided, beebiriided, 
T-särgid, dressipluusid, 
vastupidavad kudumid, 
teksakangas, 
purjeriidest püksid, 
särgid, puuvillased 
sokid jne.

Peseb ja kuivatab vastavalt! 
Voodilina, voodiriided, 
beebiriided, T-särgid, 
dressipluusid, vastupidavad 
kudumid, teksakangas, 
purjeriidest püksid, särgid, 
puuvillased sokid jne.

 Lühikest aega 
kantud plekkideta 
riidete, näiteks 
särkide, t-särkide ja 
dressipluuside, puhul 
pange masinasse 
väga vähe pesu.
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Pole soovitatud!

 Soovitatav polüestrit, 
nailonit, polüatsetaati, 
akrüüli sisaldava pesu jaoks. 
Viskoosi sisaldavat pesu 
pole soovitatav kuivatada. 
Järgida tuleb etiketil olevaid 
kuivatamisjuhiseid.

Soovitatav polüestrit, 
nailonit, polüatsetaati, 
akrüüli sisaldava 
pesu jaoks madalal 
temperatuuril, järgides 
seejuures etiketil 
olevaid pesemis- ja 
kuivatamisjuhiseid.

Soovitatav polüestrit, 
nailonit, polüatsetaati, 
akrüüli sisaldava 
pesu jaoks madalal 
temperatuuril, järgides 
seejuures etiketil 
olevaid pesemis- ja 
kuivatamisjuhiseid.

Väga nõrgalt 
määrdunud ja 
plekkideta särgid, 
t-särgid ja sünteetikat 
sisaldav pesu. 
Masinasse tuleks 
panna väike hulk 
pesu.
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Pole soovitatud! Pole soovitatud! Pole soovitatud! Pole soovitatud! Pole soovitatud!
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 Pole soovitatud! Mahukat 
pesu pole soovitatav 
kuivatada pesumasinas. 
Riputage või laotage 
sellised esemed õhu kätte 
kuivama.

 Pole soovitatud! Mahukat 
pesu pole soovitatav 
kuivatada pesumasinas. 
Riputage või laotage sellised 
esemed õhu kätte kuivama.

Pole soovitatud! 
Mahukat pesu pole 
soovitatav kuivatada 
pesumasinas. Riputage 
või laotage sellised 
esemed õhu kätte 
kuivama.

 Pole soovitatud! Mahukat 
pesu pole soovitatav 
kuivatada pesumasinas. 
Riputage või laotage 
sellised esemed õhu kätte 
kuivama.

 Pole soovitatud! 
Mahukat pesu pole 
soovitatav kuivatada 
pesumasinas. 
Riputage või laotage 
sellised esemed õhu 
kätte kuivama.

4.10 Programmi kestuse kuvamine
Programmi tööaeg kuvatakse programmi 
valimisel seadme ekraanile. Programmi 
tööaega reguleeritakse programmi töötamise 
ajal automaatselt vastavalt pestavate esemete 
kogusele, vahu tasemele, pesukoguse 
tasakaalustatusele, voolukõikumistele, 
veesurvele ja programmiseadistustele.

ERIJUHTUM. Puuvillaste esemete 
pesuprogrammi ja puuvillaste esemete säästliku 
pesuprogrammi alguses kuvatakse ekraanile 
poole koguse esemete pesemisaeg, mis on kõige 
tavalisem. Pärast programmi käivitamist kuvatakse 
20-25 minuti pärast tegelik programmi tööaeg.
Juhul kui tuvastatud pesukogus on rohkem kui
pool, reguleeritakse pesuprogrammi automaatselt
vastavaks ja programmi tööaega suurendatakse
automaatselt. Seda muutust saate jälgida ekraanil.
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5 Toote kasutamine
5.1 Juhtpaneel

1 - Programmi valiku nupp
2 - Temperatuuri valimise märgutuled 
3 - Tsentrifuugimiskiiruse valimise märgutuled 
4 - Ekraan
5 - Kuivatusprogrammide märgutuled
6 - Sisse-/väljalülitusnupp
7 - Käivitus-/seiskamisnupp
8 - Lõpuaja reguleerimise nupp
9 - Kuivatamise reguleerimise nupp
10 - Abifunktsioonide nupud
11 - Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp
12 - Temperatuuri reguleerimise nupp
13 - Programmi valimise märgutuled

5.2 Ekraanil kuvatavad sümbolid

a b c d e

f

g

h
i

a - Pesu indikaator 
b - Loputuse indikaator 
c - Tsentrifuugi indikaator
d - Kuivatuse indikaator
e - Lõpu indikaator
f - Puuduliku vee indikaator
g - Kestuse indikaator
h - Ukseluku indikaator
i - Lapseluku indikaator

5.3 Masina ettevalmistamine
1. Veenduge, et voolikud on

korralikult ühendatud.
2. Ühendage pesumasin vooluvõrku.
3. Keerake kraan lõpuni lahti.
4.Pange pesu masinasse.
5. Lisage pesuvahend ja pesupehmendaja.

5.4 Pesuprogrammi valimine 
1. Valige pesu tüüpi, kogust ja määrdumisastet

arvestades sobiv programm, juhindudes
„Programmide ja kulu tabelist”.

2. Valige soovitud programm
programmi valikunupuga.

C TEAVE

• Programmid kasutavad vastavale
kangatüübile sobivat suurimat
tsentrifuugimiskiirust.

• Programmi valimisel arvestage alati
kangatüüpi, värvust, määrdumisastet
ja lubatud veetemperatuuri.

5.5 Pesuprogrammid 
Olenevalt kanga tüübist saab kasutada 
järgmisi põhiprogramme:

C TEAVE

• Saate seadistada masina nii, et see
lülitub pesutsükli lõpus automaatselt
kuivatusetappi, selleks vajutage
kuivatuse nuppu pärast pesu jaoks
pesuprogrammi valimist. Iga nupuvajutuse
järel näitab inforida, mis etapis käivitub
kuivatusprotsess, samuti süttib vastav
sümbol. Soovi korral võite nuppu edasi
vajutada, et masin kuivataks maksimaalse
aja jooksul, mis on masina jaoks lubatud.

• Ekraanil olevad sümbolid on skemaatilised
ega pruugi vastata täpselt teie tootele.

• Kui pesete ja kuivatate kasutades
oma masina kuivatamise funktsiooni,
laadige masinasse maksimaalselt 5 kg
pesu. Kui panete masinasse liiga palju
pesu, ei kuiva see ära, masin töötab
kauem ja kasutab rohkem elektrit.

1 2 3 4 5 6

78910111213
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• Cottons (Puuvill)
Selle programmiga saate pesta puuvillast
pesu (nt voodilinad, tekikotid ja padjapüürid,
käterätikud, hommikumantlid, aluspesu jms).
Pesemine toimub jõuliselt ja pikema pesutsükliga.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Synthetics (Sünteetika)
Selle programmiga saate pesta
sünteetilisest materjalist riideid (särgid,
pluusid, sünteetikat/puuvilla sisaldavad
segakangad jne). Puuvillaprogrammiga
võrreldes kasutatakse pesu pesemiseks
kergemaid liigutusi ja lühemat pesutsüklit.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Woollens (Villane pesu)
Seda programmi saate kasutada villase pesu
pesemiseks. Valige riietel olevate etikettide
järgi õige temperatuur. Kasutage villaste
kangaste jaoks sobivaid pesuvahendeid.

C TEAVE

• Kuivatusfunktsiooni ei saa valida
villase pesu pesuprogrammi jaoks.

• Eco 40-60
Programm eco 40-60 on võimeline puhastama
samas tsüklis normaalselt määrdunud puuvillast
pesu temperatuuril 40 ° C või 60 ° C ning
seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini
õigusaktide järgimise hindamiseks.
Selle programmi tööaeg on teistest
programmidest pikem, kuid see säästab
oluliselt energiat ja vett. Tegelik veetemperatuur
võib määratud pesutemperatuurist erineda.
Kui panete seadmesse vähem pesu (näiteks
poole kogusest või vähem), võivad programmi
etappide tööajad automaatselt lüheneda. Sel
juhul väheneb ka energia ja vee tarbimine.
Et hinnata vastavust ELi ökodisaini õigusaktidele,
koos eco 40-60 pesemis- ja kuivatustsükliga tuleks
valida kapi jaoks sobiva kuivatamise funktsioon.
Pesemis- ja kuivatamistsükkel on võimeline
puhastama samas tsüklis normaalselt määrdunud
puuvillast pesu, mis on tunnistatud pestavaks
temperatuuril 40 ° C või 60 ° C, ning kuivatada
nii, et seda saab kohe kappi panna.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Gentle Care (Õrnpesu)
Seda programmi saate kasutada
õrnade esemete pesemiseks. Selle
programmi puhul kasutatakse pesu
pesemiseks sünteetikaprogrammiga
võrreldes õrnemaid pesemisliigutusi.

• Hand Wash (Käsipesu)
Selle programmiga saate pesta villaseid ja
õrnast materjalist esemeid etiketiga „mitte
masinpesuks”, mida soovitatakse pesta käsitsi.
Selles programmis kasutatakse ettevaatlikke
pesemisliigutusi, et vältida pesu kahjustamist.
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• Xpress
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta
vähemäärdunud ja plekkideta puuvillast pesu.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Super Xpress (Superkiir Xpress)
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta
väikese hulga vähemäärdunud puuvillast pesu.
See programm peseb pesu 14 minutiga.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Shirts (Särgid)
Selle programmiga saab korraga pesta
puuvillasest, sünteetilisest ja segamaterjalist särke.

C TEAVE

• Pärast pesutsüklit saate kuivatada pesu
katkestamata (pärast pesu saab teha
automaatse või ajastatud kuivatuse).
Selleks peate valima enne pesuprogrammi
käivitamist kuivatusfunktsiooni.

• Vastavalt pesuprogrammide jaoks
lisatud kuivatusvalikutele näete masina
ekraanilt, millal programm lõppeb.

• Kui te ei soovi, et pärast valitud programmi
lõppu toimuks kuivatus, vajutage ja
hoidke all kuivatuse lisafunktsiooni nuppu,
kuni kuivatuse märgutuli kustub.

• Rinse (Loputus)
Kasutamiseks juhul, kui soovite eraldi
loputada või kasutada tärklist.

• Spin+Drain (Tsentrifuugimine + vee äravool)
Kasutatakse masinast vee väljalaskmiseks.

5.6 Temperatuuri valimine

Iga uue programmi valimisel kuvatakse 
ekraanile valitud programmi soovituslik 
temperatuur. Võimalik, et soovitatud 
temperatuuriväärtus ei ole praeguse programmi 
jaoks maksimaalne valitav temperatuur.
Temperatuuri muutmiseks vajutage 
temperatuuri reguleerimise nuppu. 

C TEAVE

• Temperatuuri reguleerimise nupp töötab
ainult tagasisuunas. Kui soovite näiteks
valida 60 °C ja ekraanil on 40 °C, peate
vajutama nuppu mitu korda, kuni jõuate
40 °C pealt tagasisuunas 60 °C peale.
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C TEAVE

• Kui valite kerides külmpesu ja vajutate 
uuesti temperatuurinuppu, ilmub ekraanile 
valitud programmi soovituslik maksimaalne 
temperatuur. Temperatuuri vähendamiseks 
vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu.

Lõpuks ilmub ekraanile külmpesu märgutuli.
Temperatuuri saate muuta ka pärast 
pesemise algust. Temperatuuri saate muuta 
ka pärast pesemise algust, aga seda 
tuleb teha enne kuumutamise algust.

5.7 Tsentrifuugimiskiiruse valimine

Iga uue programmi valimisel kuvatakse 
ekraanile valitud programmi soovituslik 
tsentrifuugimiskiirus.

C TEAVE

• Võimalik, et soovitatud tsentrifuugimiskiiruse 
väärtus ei ole praeguse programmi jaoks 
maksimaalne valitav tsentrifuugimiskiirus.

Tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks vajutage 
tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu. 
Tsentrifuugimiskiirus väheneb järk-järgult.
Seejärel ilmuvad ekraanile olenevalt toote 
mudelist valikud „Loputusvee jätmine 
paaki” ja „Tsentrifuugimiseta”.

C TEAVE

• Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp 
töötab ainult tagasisuunas. Kui tahate 
näiteks valida 1000 p/min ja ekraanil 
on 800 p/min, peate vajutama nuppu 
mitu korda, kuni jõuate 800 p/min pealt 
tagasisuunas 1000 p/min peale.

C TEAVE

• Loputusvee paaki jätmise funktsiooni 
näitab tähis „ “ ja ilma tsentrifuugimiseta 
funktsiooni tähis „ “.

5.7.1 Kui soovite pesu 
tsentrifuugida pärast loputusvee 
paaki jätmise funktsiooni:

- Reguleerige tsentrifuugimiskiirust;
- Vajutage käivitus-/seiskamis-/
tühistusnuppu. Programm jätkub. Masin 
laseb vee välja ja tsentrifuugib pesu.
Kui soovite programmi lõpus lasta vee 
välja ilma tsentrifuugimiseta, kasutage 
funktsiooni Tsentrifuugimiseta.

C TEAVE

• Kui vajutada tsentrifuugimiskiiruse 
reguleerimise nuppu programmides, kus 
ei saa tsentrifuugimiskiirust reguleerida, 
ei muutu tsentrifuugimiskiiruse 
märgutuli ja kostab helisignaal.

Tsentrifuugimiskiirust saate muuta ka pärast 
pesemise algust. Tsentrifuugimiskiiruse 
valimiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse 
reguleerimise nuppu pärast pesemise 
algust, kuid enne tsentrifuugimise algust.

5.7.2 Lisafunktsioonide 
valimine kuivatamiseks

Kui valitud on uus programm, reguleerige 
lisafunktsioonide valimise nupuga valitud 
pesuprogrammi jaoks sobiv kuivatusfunktsioon.

C TEAVE

• Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni 
nuppu programmides, kus ei saa 
kuivatust reguleerida, ei muutu kuivatuse 
märgutuli ja kostab helisignaal.

C TEAVE

• Ainult kuivatusprogrammide puhul 
vajutage sobiva kuivatusvaliku tegemiseks 
lisafunktsiooni valimise nuppu.
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5.8 Kuivatusprogrammid

A  ETTEVAATUST!

• Masin puhastab pesust tulevaid
puuvillakiudusid automaatselt kuivatustsükli
ajal. Masin kasutab kuivatuse ajal vett.
Selleks peab masina veekraan olema
lahti ka kuivatusprogrammide ajal.

• Kui valitud on uus programm,
reguleerige lisafunktsioonide valimise
nupuga valitud pesuprogrammi
jaoks sobiv kuivatusfunktsioon.

C TEAVE

• Kuivatusprogrammides on ka
tsentrifuugimise etapp. Masin kasutab
seda protsessi kuivatusaja lühendamiseks.
Kui valitud on kuivatus, on tsentrifuugimise
kiirus maksimaalses kiirusevahemikus.

• Kui vajutada kuivatuse lisafunktsiooni
nuppu programmides, kus ei saa
kuivatust reguleerida, ei muutu kuivatuse
märgutuli ja kostab helisignaal.

• Ainult kuivatusprogrammide puhul
vajutage sobiva kuivatusvaliku tegemiseks
lisafunktsiooni valimise nuppu.

• Kui veekraan on kinni, ei tööta
pesemine ega kuivatus.

• Synthetic Dry (Sünteetika kuivatamine)
Kasutage seda 3 kg kuivkaaluga
niiske sünteetika kuivatamiseks.
See programm ainult kuivatab.

C TEAVE

• Teavet pesu kuivkaalu kohta
vt 4. jaotise punktist 4.5

• Cotton Dry (Puuvilla kuivatamine)
Kasutage seda 5 kg kuivkaaluga
niiske puuvillase pesu kuivatamiseks.
See programm ainult kuivatab.

C TEAVE

• Kui kuivatate ainult saunalinasid ja
hommikumantleid, pange masinasse
maksimaalselt 4 kg pesu.

• Teavet pesu kuivkaalu kohta
vt 4. jaotise punktist 4.5

5.9 Pesu- ja kuivatusprogrammid

A  ETTEVAATUST!

• Masin puhastab pesust tulevaid
puuvillakiudusid automaatselt kuivatustsükli
ajal. Masin kasutab kuivatuse ajal vett.
Selleks peab masina veekraan olema
lahti ka kuivatusprogrammide ajal.

• 5 Kg Wash&Dry (Pesu- ja kuivatusprogramm)
Kasutage seda programmi kuni 5 kg puuvillase
pesu pesemiseks ja kuivatamiseks kohe pärast
pesutsüklit ilma muid valikuid tegemata.

C TEAVE

• Kui see programm on valitud, ei saa
valida välise kuivatamise lisafunktsiooni.

5 kg pesu- ja 5 kg kuivatusprogrammis 
on ideaalsete kuivatustingimuste jaoks 
soovitatav panna masinasse pesu kuni 
ülaloleval joonisel näidatud tasemeni 
(näete tasemenoolt, kui avate ukse).

• Wash & Wear (Pese ja kanna)
Kasutage seda programmi 0,5 kg pesu
(2 särgi) pesemiseks ja kuivatamiseks 40
minutiga või 1 kg pesu (5 särki) pesemiseks
ja kuivatamiseks 60 minutiga.

C TEAVE

• Pese ja kanna programm on mõeldud
lühikest aega kantud ja plekkideta
igapäevariiete kiireks pesemiseks ja
kuivatamiseks. See programm sobib
õhukesest riidest ja kiiresti kuivava
pesu jaoks. (särgid, t-särgid)

• Paksust riidest pesu jaoks, mis
kuivab kauem, tuleks kasutada muid
kuivatusvõimalusi või programme.
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• Hygiene+ Wash&Dry
(Hygiene+ pesu- ja kuivatusprogramm)
Kasutage seda programmi kuni 2 kg allergiavastast
ja hügieenilist töötlust vajava pesu pesemiseks ja
koheseks kuivatamiseks (beebiriided, voodilinad,
voodiriided, aluspüksid jms, puuvillane pesu).

C TEAVE

• BabyProtect+ programmi on
Ühendkuningriigis testinud ja kinnitanud
heategevusorganisatsioon The British
Allergy Foundation (Allergy UK).

5.10 Programmide ja kulu tabel (pesemiseks)

ET 2 Lisafunktsioonid

Programm (°C)
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Valitav 
temperatuurivahemik  

°C

Cottons

90 8 90 2,50 1400 • • • • 90-Külm

60 8 90 1,80 1400 • • • • 90-Külm

40 8 88 0,97 1400 • • • • 90-Külm

Eco 40-60

40 *** 8 54 0,955 1400 • 40-60

40 *** 4 35 0,550 1400 • 40-60

40 *** 2 28 0,320 1400 • 40-60

60 ** 8 47 0,760 1400 • 40-60

Eco 40-60 + Kapi jaoks valmis
40 *** 5 61 3,215 1400 • 40-60

40 *** 2,5 42 1,780 1400 • 40-60

Synthetics
60 3 60 1,35 1000 • • • • 60-Külm

40 3 58 0,85 1000 • • • • 60-Külm

Woollens 40 1,5 55 0,50 1000 • 40-Külm

Gentle Care 40 3,5 55 0,72 1000 • 40-Külm

Hand Wash 30 1 55 0,50 1000 30-Külm

Shirts 60 3,5 45 0,85 800 • • • • 60-Külm

Super Xpress 30 2 40 0,15 1400 • • 30-Külm

Xpress

90 8 68 1,90 1400 • • 90-Külm

60 8 68 1,10 1400 • • 90-Külm

30 8 68 0,18 1400 • • 90-Külm

• : Valitav.
*: Valitakse automaatselt, ei saa tühistada.
**: Eco 40-60 temperatuuriga 60 ° C on pesutõhususe katseprogramm
vastavalt standardile EN 50229: 2015 ja energiamärgise katseprogramm
vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 96/60 / EÜ.
Puuvilla eriti põhjalik kuivatus on kuivatustõhususe katseprogramm vastavalt standardile
EN 50229: 2015 ja energiamärgise katseprogramm vastavalt komisjoni delegeeritud
määrusele (EU) 96/60 / EÜ. Maksimaalne pesemiskogus peab olema jaotatud maksimaalseks
kuivatatavaks pesukoguseks ja allesjäävaks kuivatatavaks pesukoguseks ning seejärel
peab mõlemad kogused kuivatama programmiga Puuvilla eriti põhjalik kuivatus.
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***: Eco 40-60 temperatuuriga 40°C on pesutõhususe katseprogramm 
vastavalt standardile EN 62512 ja energiamärgise katseprogramm 
vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 2019/2014.
Eco 40-60 temperatuuriga 40°C on kapi jaoks valmiks kuivatustõhususe 
katseprogramm vastavalt standardile EN 62512 ja energiamärgise katseprogramm 
vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EU) 2019/2014.
-: Maksimaalset pesukogust vaadake programmi kirjeldusest.

C TEAVE

• Olenevalt pesumasina mudelist võivad tabelis kirjeldatud lisafunktsioonid erineda.
• Vee- ja elektrikulu võib varieeruda olenevalt veesurvest, vee karedusest ja temperatuurist,

ümbritseva keskkonna temperatuurist, pesu kogusest ja tüübist, lisafunktsioonide kasutamisest,
tsentrifuugimiskiirusest ja pingekõikumistest.

• Pesu kestus kuvatakse programmi valimisel seadme ekraanile. Olenevalt masinasse pandud pestavate 
esemete kogusest võib ekraanile kuvatud kestus tegelikust pesuprogrammi kestusest 1–1,5 tunni
võrra erineda. Kestust korrigeeritakse automaatselt kohe, kui pesuprogramm on käivitatud.

• Lisafunktsiooni valimise režiime saab muuta tootjaettevõte. Lisada
saab uusi valimise režiime või eemaldada olemasolevaid.”

• „Tsentrifuugimiskiirus võib vastavalt programmile varieeruda, kuid see
ei ületa kunagi masina maksimaalset tsentrifuugimiskiirust“.

• Valige alati võimalikult madal temperatuur. Energiatarbimise osas on kõige tõhusamad
programmid tavaliselt need, mis töötavad madalamal temperatuuril ja pikema kestusega.

• Müra ja järelejäänud niiskusesisaldust mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem tsentrifuugimiskiirus 
tsentrifuugimisel, seda suurem on müra ja seda väiksem on järelejäänud niiskusesisaldus.

Programmide ja kulu tabel (kuivatuseks)

ET
2

Lisafunktsioonid Horisontaalne kuivatamine
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Valitav 
temperatuurivahemik  

°C

Cotton Dry - 5 45 3,20 1400 * • • • • -

Synthetic Dry - 3 30 2,10 - * • • • -

Hygiene+ Wash & Dry 60 2 120 3,80 1400 * * • • • • 90-30

5 Kg Wash & Dry 60 5 94 5,00 1400 * • • • • 60-Külm

Wash&Wear 30 0,5 35 0,60 1000 • * • 30-Külm

Wash&Wear 30 1 44 1,00 1000 • * • 30-Külm



27 / ET Pesumasin-Kuivati / Kasutusjuhend

5.11 Lisafunktsioonide valimine
Valige enne programmi käivitamist soovitud 
lisafunktsioonid. Iga programmi valimisel 
süttivad lisafunktsioonide märgutuled, mida 
saab koos selle programmiga valida.

C TEAVE

• Praegu valitud programmiga mittevalitava
lisafunktsiooni märgutuli ei sütti. Kui
vajutate nende lisafunktsioonide nuppe,
kostab helisignaal ja valikut ei saa teha.
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Eco 40-60

40 1400 8 03:38 0,955 54 40 53

40 1400 4 02:47 0,550 35 32 53

40 1400 2 02:47 0,320 28 23 53

Cottons 20 1400 8 03:40 0,600 88 20 53

Cottons 60 1400 8 03:40 1,800 90 60 53

Synthetics 40 1000 3 02:25 0,850 58 40 40

Xpress / Super Xpress 30 1400 8 00:28 0,180 68 23 62

Eco 40-60+Kapi jaoks valmis
40 1400 5 07:55 3,215 61 25 53

40 1400 2,5 05:50 1,780 42 24 53

Kui pesutsükkel on jõudnud punkti, 
kus lisafunktsiooni ei saa valida, siis ei 
saa lisafunktsiooni enam valida.

C TEAVE

• Mõningaid funktsioone ei saa
korraga valida. Kui enne masina
käivitamist valitakse abifunktsioon,
mis ei saa töötada koos varem valitud
abifunktsiooniga, siis varem valitud
funktsioon tühistatakse ja aktiivseks jääb
ainult viimasena valitud abifunktsioon.
Näiteks kui soovite valida kõigepealt
eelpesu ja seejärel kiirpesu, siis eelpesu
tühistatakse ja kiirpesu jääb valituks.

• Valida ei saa lisafunktsioone, mis
ei sobi valitud programmiga. (Vt
„Programmide ja kulu tabel“.)

• Mõnedel programmidel on lisafunktsioonid,
mida tuleb kasutada koos valitud
programmiga. Neid funktsioone
ei saa tühistada. Lisafunktsiooni
märgutuli on juba valitud.



28 / ET Pesumasin-Kuivati / Kasutusjuhend

C TEAVE

• Kui kuivatustsükli lõpuks pole saavutatud 
valitud niiskusetase (Kerge kuivatus, 
Põhjalik kuivatus, Eriti põhjalik kuivatus), 
pikendab masin programmi kestust 
automaatselt. Programm kestab kauem.

• Kui valitud on ajastatud kuivatus, lõpeb 
programm kuivatusperioodi lõpus 
ka siis, kui pesu pole veel kuiv.

• Kui kuivatustsükli lõpuks saavutatakse 
valitud niiskusetase (Kerge kuivatus, Põhjalik 
kuivatus, Eriti põhjalik kuivatus) või kui 
ajastatud kuivatuse funktsiooniga tuvastatakse 
kuivem pesu, kestab programm lühemat 
aega. Lühenenud aega kuvatakse ka ekraanil.

• Eelpesu
Eelpesu tasub kasutada ainult tugevalt määrdunud 
pesu puhul. Kui te eelpesu ei kasuta, säästate 
elektrienergiat, vett, pesuvahendit ning aega.

• Kiirpesu+
Seda funktsiooni saab kasutada puuvilla- ja 
sünteetikaprogrammiga. Selle kasutamisel 
lüheneb vähemäärdunud pesu pesemise 
aeg ning väheneb loputuskordade arv.

C TEAVE

• Selle lisafunktsiooni valimisel asetage 
masinasse vaid pool programmitabelis 
ettenähtud maksimaalsest pesukogusest.

• Lisaloputus
See funktsioon võimaldab tootel teha lisaks 
põhipesu järel tehtud loputusele veel ühe 
loputuse. Tänu sellele väheneb õrna naha 
korral (beebid, allergiline nahk jne) nahaärrituse 
oht, sest suurem osa pesemisvahendi 
jääkidest uhutakse pesust välja.

C TEAVE

• Esimene vajutus lisab ühekordse loputuse, 
teine vajutus lisab kahekordse loputuse. 
Kolmas vajutus tühistab loputuse.

• Kuivatus
See funktsioon võimaldab pesu 
kuivatamist pärast pesu. Vaadake 
programmitabelist, millise programmiga 
koos saab selle lisafunktsiooni valida.

5.12 Kuivatamise etapid

5.12.1 Valmis triikimiseks  
   Kuivatus toimub, kuni kuivatuse 
tase jõuab etappi Kerge kuivatus.

5.12.2 Kapi jaoks valmis  
   Kuivatus toimub, kuni kuivatuse tase 
jõuab etappi Põhjalik kuivatus.

5.12.3 Eriti põhjalik kuivatus  
   Kuivatus toimub, kuni kuivatuse tase 
jõuab etappi Eriti põhjalik kuivatus.

C TEAVE

• Kuivuse tase võib muutuda olenevalt 
pesu segust, materjalitüübist, 
kogusest ja niiskusetasemest.

• Pesu, millel on lisaelemendid, nagu 
pits, tüll, ilukivid, helmed, vahekangas, 
traat jms, ning suur siidisisaldus, 
ei tohiks masinas kuivatada.

5.12.4 Ajapõhine kuivatus 
– minutites  

Et saavutada soovitud kuivatuse tase 
madalal temperatuuril, tuleb valida kas 30-, 
90- või 150-minutine kuivatusperiood. 

C TEAVE

• Väikest pesukogust (kuni 2 tk) kuivatades, 
tuleks valida puuvilla või sünteetika 
kuivatuse programmides ajastatud kuivatus.

• Kui pesu pole kuivatusprogrammi lõppedes 
piisavalt kuiv, võib valida protsessi 
lõpetamiseks ajastatud kuivatuse. 

• Kui see funktsioon on valitud, kuivatab 
masin reguleeritud aja jooksul 
olenemata valitud kuivuse tasemest.
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C TEAVE

• Kui lülitate sisse lõpukellaaja funktsiooni, 
ärge kasutage vedelat pesuvahendit! 
Pesule võivad jääda plekid.

• Lõpukellaaja pöördarvestuse perioodil on 
uks lukustatud. Ukse lukust avamiseks 
tuleb masin lülitada programmi käivitamis-/ 
peatamisnupuga pausirežiimile. Aja 
pöördarvestuse lõpus lõpukellaaja tähis 
kaob, käivitub pesutsükkel ja ekraanile 
ilmub valitud programmi kestus.

• Kui lõpukellaaja valimine on lõpule 
jõudnud, koosneb ekraanil kuvatav 
kellaajanäit lõpukellajajast ja 
valitud programmi kestusest.

5.15 Programmi käivitamine
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1.  Pesuprogrammi käivitamiseks vajutage 
käivitus-/seiskamisnuppu.

2.  Käivitus-/seiskamisnupp, mis 
enne vilkus, põleb nüüd püsivalt, mis 
näitab, et programm on käivitunud.

3.  Pesumasina uks on lukustatud. Kui 
pesumasina uks on lukustatud, on 
näidikul teade „Uks on lukustatud“. 

5.16 Pesumasina ukse lukustus
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Pesumasina uksel on lukustussüsteem, 
mis takistab ukse avamist, kui 
veetase seda ei võimalda.
Pesumasina ukse lukustumisel süttib 
juhtpaneelil ukse lukustuse märgutuli.

5.13 Ajanäit
Programmi lõpulejõudmiseni jäänud 
aega näidatakse programmi ajal 
tundides ja minutites kujul „01:30”.

C TEAVE

• Programmi aeg võib erineda „Programmide 
ja kulu tabelis“ esitatud väärtustest 
olenevalt veesurvest, vee karedusest ja 
temperatuurist, ümbritseva keskkonna 
temperatuurist, pesu kogusest ja 
tüübist, valitud lisafunktsioonidest 
ja võrgupinge kõikumistest.

5.14 Lõpukellaaeg

Lõpukellaaja funktsiooniga saab programmi 
käivitamist kuni 24 tundi edasi lükata. 
Pärast lõppkellaaja nupu vajutamist 
kuvatakse programmi prognoositav 
lõpukellaaeg. Kui reguleerida lõpukellaaega, 
süttib lõpukellaaja märgutuli.
Lõpukellaaja funktsiooni sisselülitamiseks ja 
programmi lõpuleviimiseks ettenähtud aja 
jooksul peate pärast kellaaja reguleerimist 
vajutama käivitus-/seiskamisnuppu. 
Käivitus-/seiskamisnupp lõpetab 
vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
Kui tahate lõpukellaaja funktsiooni tühistada, 
vajutage lõpukellaaja nuppu, kuni lõpuaja 
märgutuli kustub või lülitage masina sisse-/
väljalülitamisnupust välja ja sisse.
1.  Avage pesumasina uks, pange 

pestavad esemed seadmesse, 
pange pesuvahend sahtlisse jne.

2.  Valige pesuprogramm, 
temperatuur, tsentrifuugimiskiirus 
ja vajadusel lisafunktsioonid.

3.  Lõpukellaaja määramiseks 
vajutage lõpukellaaja nuppu. 
Lõpukellaaja  märgutuli süttib.

4. Vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. 
Käivitub aja pöördarvestus. “:” Lõpukellaaja 
keskel hakkab vilkuma sümbol.
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5.17 Valikute muutmine pärast 
programmi käivitumist

5.17.1 Pesu lisamine pärast 
programmi käivitumist:
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Kui veetase masinas on  sisse-/
väljalülitamisnupu vajutamisel sobiv, kustub 
esipaneelil pesumasina ukse lukustuse märgutuli.
Kui veetase masinas ei ole  käivitus-/
seiskamisnupu vajutamisel sobiv, põleb 
esipaneelil pesumasina ukse lukustuse näidik.

5.17.2 Pesumasina 
lülitamine pausirežiimile:
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Pesumasina lülitamiseks pausirežiimi 
vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. 

5.17.3 Programmivaliku muutmine 
pärast programmi käivitumist:

Programmi ei saa muuta, kui 
praegune programm on pooleli. 
Kui keerate programmi valimise nuppu 
sel ajal, kui programm töötab, kostab 
helisignaal ja programmi ei saa muuta.
Uue programmi saate valida pärast praeguse 
programmi lülitamist pausirežiimi. 

C TEAVE

• Vastvalitud programm käivitub algusest.

5.17.4 Abifunktsiooni, 
tsentrifuugimiskiiruse ja 
temperatuuri muutmine

Olenevalt programmietapist saate 
tühistada või valida lisafunktsioone. 
Vt „Lisafunktsioonide valimine“. 
Samuti saate muuta tsentrifuugimiskiiruse, 
temperatuuri ja kuivatamise seadeid. Vt 
jaotisi „Tsentrifuugimiskiiruse valimine“ 
ja „Temperatuuri valimine“.

C TEAVE

• Pesumasina uks ei avane, kui 
masinas olev vesi on kuum või 
veetase ulatub üle ukse allääre.

5.18 Lapselukk
Kasutage lapseluku funktsiooni, et lapsed 
ei saaks masinat kasutada. Nii ei saa 
nad töötavat programmi muuta.

C TEAVE

• Kui lapselukk on sisse lülitatud, saate 
masinat sisse-/väljalülitamisnupust 
sisse ja välja lülitada. Kui lülitate 
masina uuesti sisse, jätkub programm 
sealt, kus see pooleli jäi.

• Kui lapselukk on sisse lülitatud, kostab 
helisignaal, kui nuppe vajutada. 

5.18.1 Lapseluku sisselülitamine:

Vajutage 3 sekundit lisafunktsioonide 
nuppe 2 ja 3. Pärast ekraanil kuvatava 
aja pöördarvestuse „Lapselukk 3-2-1“ 
lõppu kuvatakse ekraanil teade lapseluku 
sisselülitamise kohta („Lapselukk on 
lubatud“). Selle hoiatuse kuvamisel võite 2. 
ja 3. abifunktsioon i nupu vabastada.
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5.18.2 Lapseluku väljalülitamine:

Vajutage 3 sekundit lisafunktsioonide 
nuppe 2 ja 3. Pärast ekraanil kuvatava aja 
pöördarvestuse „Lapselukk 3-2-1“ lõppu 
kustub ekraanil teade lapseluku sisselülitamise 
kohta („Lapselukk on lubatud“).

5.19 Programmi tühistamine
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Programm tühistatakse, kui masin lülitatakse 
välja ja uuesti sisse. Hoidke sisse-/
väljalülitamisnuppu 3 sekundit all. Pärast 
ekraanil kuvatava aja pöördarvestuse 
„3-2-1“ lõppu lülitub masin välja.

C TEAVE

• Kui vajutate sisse-/väljalülitamise 
nuppu ja lapselukk on sisse lülitatud, 
siis programmi ei tühistata. Esmalt 
peate tühistama lapseluku. Ekraanile 
ilmub aja pöördarvestus „3-2-1“.

• Kui soovite avada pesumasina ust 
pärast programmi tühistamist, aga see 
pole võimalik, sest veetase on liiga 
kõrge, siis keerake programmilüliti vee 
äravoolu ja tsentrifuugimise programmile 
ja laske vesi masinast välja.

5.20 Programmi lõpp
Kui programm lõppeb, süttib programmi 
lõpu märgutuli ja kostab helisignaal.
Kui te ei vajuta 2 minuti jooksul ühtegi 
nuppu, siis masin lülitub ooterežiimi. 
Ekraan ja kõik näidikud lülituvad välja. 
Kui vajutate mõnda nuppu või keerate 
programmi valimise nuppu sel ajal, 
kui masin on ooterežiimis, ilmuvad 
ekraanile lõpetatud programmietapid.

5.21 Teie masinal on ooterežiim.
Kui pärast masina sisselülitamist sisse-/
väljalülitusnupust ei käivitata programmi või 
ei tehta valikuetapis ühtki muud toimingut või 
kui 2 minuti jooksul pärast valitud programmi 
lõppu ei tehta midagi, lülitub masin automaatselt 
energiasäästurežiimile. Kui teie masina ekraan 
näitab ka programmi aega, lülitub see näit 
samuti täielikult välja. Kui keerate programmi 
valimise nuppu või vajutate mõnda muud nuppu, 
lülituvad märgutuled ja ekraan eelmisesse 
olekusse. Energiasäästurežiimist väljudes 
võivad tehtud valikud muutuda Kontrollige enne 
programmi käivitamist valikute sobivust. Kui 
vaja, seadistage uuesti. Tegu ei ole rikkega.



32 / ET Pesumasin-Kuivati / Kasutusjuhend

6 Hooldus ja puhastamine
Regulaarne puhastamine aitab pikendada toote 
eluiga ja vähendada probleemide ilmnemist.

6.1 Pesuvahendi sahtli 
puhastamine

Eemaldage sahtlisse kogunenud 
pulbrijäägid. Selleks tehke järgmist.

II

II

I

1. Võite eemaldada pesuvahendi sahtli, 
tõmmates seda jõuliselt enda poole.

C TEAVE

• Kui pesupehmendaja lahtrisse hakkab 
kogunema tavapärasest rohkem 
pesupehmendaja ja vedela pesuvahendi 
segu, vajab sifoon puhastamist.

2. Peske sahtel ja sifoon voolava leige veega 
korralikult puhtaks. Kandke puhastamise ajal 
kaitsekindaid või kasutage sobivat harja, et vältida 
kokkupuudet sahtlisse kogunenud jääkidega.

3. Asetage sahtel pärast puhastamist 
korpusesse. Kontrollige, kas 
sifoon on õiges kohas.

6.2 Pesumasina luugi ja 
trumli puhastamine

Trumlipuhastusprogrammidega toodete 
korral vt Toote kasutamine - Programmid
Trumlipuhastusprogrammita toodete 
korral järgige trumli puhastamisel 
alljärgnevaid juhiseid. 
Valige ka lisafunktsioon Lisavesi või 
Lisaloputus. Kasutage programmi Puuvill 
ilma eelpesuta. Seadke temperatuur 

kaubanduskeskuse pesuvahendite letis 
müügiloleva trumlipuhastusvahendi 
tootesildil soovitatud tasemele. Nende 
toimingute ajal ei tohi masinas pesu olla. 
Enne programmi käivitamist pange põhipesu 
pesuvahendi lahtrisse 1 kotike spetsiaalset 
trumlipuhastusvahendit (kui erivahend 
pole saadaval, siis kuni 1 teelusikatäis 
(max 100 g) katlakivieemaldaja pulbrit). 
Kui katlakivieemaldaja on tablettide kujul, 
pange ainult üks tablett põhipesu lahtrisse 
nr 2. Pärast programmi lõppemist kuivatage 
lõõtstihendi sisemus puhta lapiga.

C TEAVE

• Korrake trumlipuhastust iga 2 kuu järel.
• Kasutage pesumasina jaoks sobivat 

katlakivieemaldusvahendit.

Pärast iga pesukorda veenduge, et 
trumlisse ei ole jäänud võõrkehi.
Kui joonisel kujutatud lõõtstihendi avad on 
ummistunud, puhastage need hambaorgi abil.

C TEAVE

• Trumlisse jäänud metallist võõrkehad 
tekitavad roosteplekke. Puhastage trumli 
pind plekkidest, kasutades roostevaba 
terase puhastusvahendit. Ärge kunagi 
kasutage terasvilla ega traatnuustikut.

A  ETTEVAATUST!

• Ärge kasutage käsna ega 
küürimisvahendeid. Need kahjustavad 
värvitud ja kroomitud pindu ning plastpindu.

6.3 Korpuse ja juhtpaneeli 
puhastamine

Pühkige masina korpust vajadusel 
seebivee või mittesööbiva neutraalse 
pesugeeliga ja kuivatage pehme lapiga.
Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage 
ainult niisutatud pehmet lappi.
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6.4 Sissetuleva vee 
filtrite puhastamine

 

Mõlema sisselaskeklapi otsas masina tagaküljel 
ja mõlema sisselaskevooliku torupoolses 
otsas, kus need on ühendatud kraaniga, on 
filter. Need filtrid takistavad vees leiduvate 
osakeste ja mustuse sattumist pesumasinasse. 
Määrdunud filtrid vajavad puhastamist.
1. Sulgege kraanid.
2. Vee sisselaskeklappide filtriteni pääsemiseks 

eemaldage sisselaskevoolikute 
mutrid. Puhastage filtrid sobiva 
harjaga jääkidest puhtaks. Kui filtrid 
on liiga määrdunud, tõmmake need 
puhastamiseks tangide abil välja.

3. Eemaldage filtrid koos tihenditega 
sisselaskevoolikute lapikust otsast ja 
puhastage need jooksva vee all põhjalikult.

4. Asetage tihendid ja filtrid ettevaatlikult tagasi 
kohale ja keerake voolikumutrid käsitsi kinni.

6.5 Jääkvee eemaldamine ja 
pumba filtri puhastamine

Masina filtrisüsteem aitab pesuvee 
eemaldamisel vältida tahkete esemete (nt 
nööbid, mündid ja kangakiud) sattumist pumba 
tiiviku vahele. Nii ei teki vee väljavoolamisel 
takistusi ja ühtlasi pikeneb pumba eluiga.
Kui vesi ei voola pesumasinast ära, võib 
põhjuseks olla pumba ummistunud filter. 
Filtrit tuleb puhastada ummistuse korral või 
iga 3 kuu järel. Enne pumba filtri puhastamist 
tuleb pesumasin veest tühjendada.
Samuti võib kogu vee väljalaskmine vajalikuks 
osutuda enne masina transportimist 
(nt kolimisel) ja vee külmumisel.

A  ETTEVAATUST!

• Pumba filtrisse jäänud võõrkehad võivad 
toodet kahjustada või põhjustada liigset müra.

• Kui toodet ei kasutata, sulgege kraan, 
eemaldage veevoolik ja masina külmumise 
ohuga kohtades laske vesi masinast välja.

• Pärast iga kasutuskorda sulgege veekraan, 
mille külge veevoolik on ühendatud.

Määrdunud filtri puhastamiseks ja jääkvee 
eemaldamiseks tehke järgmist.

1 Katkestage elektritoide, eemaldades 
pistiku vooluvõrgust.

A  ETTEVAATUST!

• Temperatuur masina sisemuses 
võib tõusta kuni 90 ºC. Et vältida 
nahapõletusi, tuleb filtrit puhastada alles 
pärast masinas oleva vee jahtumist.

2. Mõnel meie tootel on avariitühjendusvoolik, 
mõnel mitte. Vee väljalaskmiseks 
järgige alltoodud juhiseid.

Vee väljalaskmine, kui tootel ei ole 
avariitühjendusvoolikut:

a. Filtrist väljavoolava vee kogumiseks 
asetage filtri ette suur anum.

b. Keerake pumba filter lahti (vastupäeva), 
kuni vesi hakkab sellest välja voolama. 
Suunake väljavoolav vesi filtri ette 
asetatud mahutisse. Mahavoolanud vee 
eemaldamiseks hoidke käepärast lappi.

d. Kui kogu vesi on masinast välja voolanud, 
pöörake filtrit ja võtke see välja.

3. Puhastage filter jääkidest ja pumba 
tiiviku ümbrus kangakiududest.

4. Paigaldage filter, pöörake seda kellaosuti 
liikumise suunas, et kontrollida, kas 
see on suletud ja veekindel.
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7 Rikkeotsing
Programmid ei käivitu pärast pesumasina ukse 
sulgemist.
• Käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu ei ole vajutatud. >>> 

*Vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu.
• Liigse pesukoguse korral võib olla ust keeruline sulgeda. >>> 

*Võtke pesu vähemaks ja veenduge, et uks on korralikult 
suletud.

Programmi ei saa käivitada või valida. 
• Pesumasin on varustusprobleemi (liinipinge, veesurve jne) tõttu 

lülitunud enesekaitse režiimi. >>> Masina tehaseseadistuste 
taastamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit toitenuppu all. (Vt 
punkti Programmi tühistamine

Masinas on vesi.
• Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga võib 

seadmesse olla jäänud veidi vett. >>> Tegu ei ole rikkega; vesi 
ei kahjusta masinat.

Masina põhjast lekib vett.
• Voolikute või pumba filtriga on probleeme. >>> Veenduge, 

et vee sisselaskevoolikute tihendid on tugevasti kinnitatud. 
Kinnitage voolik tugevasti kraani külge.

• Pumba filter ei ole kindlalt suletud. >>> Veenduge, et pumba 
filter oleks kindlalt suletud.

Masin ei täitu veega.
• Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.
• Vee sisselaskevoolik on paindes. >>> Vajutage voolik 

lamedaks.
• Vee sisselaskefilter on ummistunud. >>> Puhastage filter.
• Pesumasina uks ei ole suletud. >>> Sulgege pesumasina uks.

Masin ei tühjene veest.
• Vee väljalaskevoolik on ummistunud või keerdus. >>> 

Puhastage voolik või seadke see sirgeks.
• Pumba filter on ummistunud. >>> Puhastage pumba filter.

Masin vibreerib või müriseb.
• Masin on tasakaalust väljas. >>> Reguleerige loodimiseks 

masina jalgu.
• Pumba filtrisse on tunginud mingi kõva ese. >>> Puhastage 

pumba filter.
• Transpordipoldid ei ole eemaldatud. >>> Eemaldage 

transpordipoldid.
•  Masinas on liiga vähe pesu. >>> Lisage masinasse rohkem 

pesu.
• Masin on pesuga üle koormatud. >>> Võtke osa pesu 

masinast välja või jaotage pesu käsitsi ühtlaselt.
• Masin on kokkupuutes mingi jäiga pinnaga. >>> Hoolitsege 

selle eest, et masin ei puutuks millegi vastu.

Masin seiskub kohe pärast programmi käivitumist.
• Masin võis madala pinge tõttu ajutiselt seiskuda. >>> 

Normaalse tööpinge taastumisel jätkab masin töötamist.

Masin laseb sissevõetava vee otse välja.
• Tühjendusvoolik ei ole piisaval kõrgusel. >>> Ühendage vee 

väljalaskevoolik kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Pesemise ajal pole vett masinas näha.
• Veetase pole väljastpoolt pesumasinat nähtav. Tegu ei ole 

rikkega.

Pesumasina ust ei saa avada.
• Uks lukustub masinas oleva vee taseme tõttu. >>> Tühjendage 

masin pumpamis- või tsentrifuugimisprogrammi abil veest.
• Masin kuumutab vett või tsentrifuugimistsükkel on pooleli. 

>>> Oodake kuni programmi lõppemiseni.
• Pesumasina uks on lukus. Pesumasina ukse lukustus 

vabastatakse mõni minut pärast programmi lõppemist. >>> 
Oodake mõni minut, kuni pesumasina ukse lukk avaneb.

• Uks võib olla kinni kiilunud liiga tugeva surve tõttu uksele. >>> 
Ukse vabastamiseks ja selle avamiseks haarake käepidemest 
ja lükake ja tõmmake ust.

Pesemine kestab kauem, kui on juhendis määratud. 
(*)
• Veesurve on madal. >>> Masin ootab piisava veetaseme 

saavutamiseni, et pesu ei jääks vee vähesuse tõttu mustaks. 
Seetõttu pikeneb pesemisaeg.

• Toitepinge on madal. >>> Pesemisaeg pikeneb, et pesu ei 
jääks madala toitepinge tõttu mustaks.

• Vee sisendtemperatuur on madal. >>> Vesi soojeneb külmal 
ajal kauem. Lisaks võib pesemisaeg pikeneda, et pesu ei jääks 
mustaks.

• Loputuste arv ja/või loputusvee hulk on suurenenud. >>> 
Kui on vaja põhjalikku loputust, suurendab masin loputusvee 
kogust ja lisab vajadusel täiendava loputusetapi. 

• Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure 
hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud 
automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage 
pesuvahendit soovitatud koguses.

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga. 
(Ekraaniga mudelitel) (*)
• Taimer võib vee sissevõtu ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka 

taimeri näidikul jooksma enne, kui masinas on piisav kogus 
vett. Masin ootab piisava veetaseme saavutamiseni, et pesu ei 
jääks vee vähesuse tõttu mustaks. Pärast seda jätkub taimeri 
näidikul pöördarvestus.

• Taimer võib vee kuumutamise ajal peatuda. >>> Aeg ei hakka 
taimeri näidikul jooksma enne, kui masinas on piisav kogus 
vett.

• Taimer võib tsentrifuugimise ajal peatuda. >>> Pesu 
ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib rakenduda automaatne 
ebaühtlase jaotuse tuvastussüsteem. 

Programmi kestuse pöördarvestus ei alga. (*)
• Pesu on masinas tasakaalust väljas. >>> Pesu ebaühtlase 

jaotuse tõttu trumlis võib rakenduda automaatne ebaühtlase 
jaotuse tuvastussüsteem. 
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Masin ei lülitu tsentrifuugimisele. (*)
• Pesu on masinas tasakaalust väljas. >>> Pesu ebaühtlase 

jaotuse tõttu trumlis võib rakenduda automaatne ebaühtlase 
jaotuse tuvastussüsteem. 

• Kui masin pole täielikult veest täielikult tühjendatud, siis masin 
ei tsentrifuugi. >>> Kontrollige filtrit ja tühjendusvoolikut.

• Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure 
hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud 
automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage 
pesuvahendit soovitatud koguses.

Pesemistulemused on halvad. Pesu muutub halliks. 
(**)
• Pika aja jooksul on kasutatud liiga väheses koguses 

pesuvahendit. >>> Kasutage vastavalt vee karedusele ja 
pesule soovitatud koguses pesuvahendit.

• Pesu on pikka aega pestud madalal temperatuuril. >>> Valige 
pesu pesemiseks õige temperatuur.

• Kareda vee korral on kasutatud liiga väheses koguses 
pesuvahendit. >>> Liiga väheses koguses pesuvahendi 
kasutamisel kareda veega koguneb mustus aja jooksul 
riietele ja muudab pesu halliks. Juba toimunud hallinemist on 
keeruline kõrvaldada. Kasutage vastavalt vee karedusele ja 
pesule soovitatud koguses pesuvahendit.

• On kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> 
Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud 
koguses pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad. Plekid ei kao või pesu 
ei muutu valgeks. (**)
• On kasutatud liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> 

Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule soovitatud 
koguses pesuvahendit.

• Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse 
liiga palju pesu. Pange tootesse „Programmide ja kulu tabelis“ 
soovitatud kogus.

• Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu 
pesemiseks õige programm ja temperatuur.

• Kasutatud on vale tüüpi pesuvahendit. >>> Kasutage masina 
jaoks asjakohast originaalpesuvahendit.

• Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Pange 
pesuvahend õigesse lahtrisse. Ärge segage omavahel 
pesuvalgendit ja pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad. Pesule on ilmunud 
õlised plekid. (**)
•  Trumlit pole regulaarselt puhastatud. >>> Puhastage trumlit 

regulaarselt Selle kohta vt punkti 6.2.

Pesemistulemused on halvad. Riietel on ebameeldiv 
lõhn. (**)
• Pideva madalal temperatuuril ja/või lühikeste programmidega 

pesemise tõttu tekivad trumli pinnale lõhnad ja bakterikihid. 
>>> Jätke pesuvahendi lahter ja pesumasina uks pärast 
iga pesemist lahti. Nii ei saa masinas tekkida bakterite jaoks 
soodne keskkond.

Riiete värv on luitunud. (**)
• Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse 

liiga palju pesu.
• Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Säilitage 

pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige 
nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.

• Valitud on kõrgem temperatuur. >>> Valige vastavalt pesu 
tüübile ja määrdumisastmele õige programm ja temperatuur.

Pesumasin ei loputa hästi.
• Kasutatud pesuvahendi kogus, kaubamärk ja säilitustingimused 

pole asjakohased. >>> Kasutage pesumasina ja pesu jaoks 
asjakohast pesuvahendit. Säilitage pesuvahendianumaid 
suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga 
kõrge temperatuuriga.

• Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui 
pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit 
pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- 
või pehmendustsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

• Pumba filter on ummistunud. >>> Kontrollige filtrit.
• Tühjendusvoolik on keerdus. >>> Kontrollige tühjendusvoolikut.

Pesu muutus pärast pesemist jäigaks. (**)
• Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. >>> Kui 

kasutatakse vee kareduse kohta liiga vähe pesuvahendit, võib 
pesu muutuda aja jooksul jäigaks. Kasutage vastavalt vee 
karedusele asjakohases koguses pesuvahendit.

• Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui 
pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit 
pole valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- 
või pehmendustsükli ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

• Pesuvahendit segati pesupehmendajaga. >>> Ärge segage 
pesupehmendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage 
dosaatorit kuuma veega.

Pesul pole pesupehmendaja lõhna. (**)
• Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Kui pesuvahend 

pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi eelpesutsüklit pole 
valitud, võib masin kasutada seda pesuvahendit loputus- või 
pehmendustsükli ajal. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma 
veega. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

• Pesuvahendit segati pesupehmendajaga. >>> Ärge segage 
pesupehmendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage 
dosaatorit kuuma veega.

Pesuvahendi sahtlis on pesuvahendijääke. (**)
• Pesuvahend pandi märga sahtlisse. >>> Kuivatage 

pesuvahendi sahtel enne pesuvahendi panekut.
• Kasutatav pesuvahend on niiske. >>> Säilitage 

pesuvahendianumaid suletuna kuivas keskkonnas ja vältige 
nende kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.

• Veesurve on madal. >>> Kontrollige veesurvet.
• Pealahtris olev pesuvahend muutus eelpesu vee sissevõtmisel 

märjaks. Pesuvahendi lahtri avad on ummistunud. >>> 
Kontrollige avasid ja puhastage ummistunud avad.

• Ilmnenud on pesuvahendi lahtri klappidega seotud probleem. 
>>> Pöörduge volitatud teenindusse.

• Pesuvahendit segati pesupehmendajaga. >>> Ärge segage 
pesupehmendajat pesuvahendiga. Peske ja puhastage 
dosaatorit kuuma veega.
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Pesul on pesuvahendi jäägid. (**)
• Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange masinasse 

liiga palju pesu.
• Valitud on vale programm ja temperatuur. >>> Valige pesu 

pesemiseks õige programm ja temperatuur.
• Kasutati vale pesuvahendit. >>> Valige pesu pesemiseks õige 

pesuvahend.

Masinas tekib liiga palju vahtu. (**)
• Kasutate pesumasina jaoks ebasobivat pesuvahendit. >>> 

Kasutage pesumasina jaoks asjakohast pesuvahendit.
• Kasutatud on liiga suures koguses pesuvahendit. >>> 

Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit.
• Pesuvahendit on säilitatud valedes tingimustes. >>> Säilitage 

pesuvahendit suletud pakendis ja kuivas kohas. Ärge säilitage 
liiga kuumas kohas.

• Osa võrkstruktuuriga pesu (nt tüll) võib oma struktuuri tõttu 
liigselt vahutada. >>> Kasutage selle eseme puhul väiksemas 
koguses pesuvahendit.

• Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. >>> Pange 
pesuvahend õigesse lahtrisse.

• Pesupehmendajat võetakse liiga vara. >>> Probleem võib 
olla seotud klappide või pesuvahendi dosaatoriga. Pöörduge 
volitatud teenindusse.

Pesuvahendi sahtlist tuleb vahtu.
• Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. >>>> Segage 

1 supilusikatäis pesupehmendajat ½ liitri veega ning kallake 
saadud lahus pesuvahendisahtli põhipesu lahtrisse.

• Pange masinasse pesuvahendit vastavalt programmile ja 
maksimumkogusele, mille leiate "Programmide ja kulu 
tabelist". Kui kasutate täiendavaid kemikaale (plekieemaldaja, 
pesuvalgendi vms), vähendage pesuvahendi kogust.

Pesu on pärast programmi lõppu märg. (*)
• Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja liiga suure 

hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on aktiveerunud 
automaatne vahueemaldussüsteem. >>> Kasutage 
pesuvahendit soovitatud koguses.

Kuivatustsükkel kestab liiga kaua.
• Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange 

masinasse liiga palju pesu.
• Pesu pole piisavalt tsentrifuugitud.>>> Suurendage 

pesuetapis pesumasin-kuivati tsentrifuugimiskiirust.
• Kraan on suletud. >>> Avage kraanid.

Pärast kuivatust on pesu endiselt niiske.
• Võimalik, et valitud programm ei sobi pesu 

tüübiga.>>>.Uurige rõivaste pesusilte ja valige sobiv 
programm või kasutage lisaks ajastatud programme.

• Pesumasinas on liiga palju pesu. >>> Ärge pange 
masinasse liiga palju pesu.

• Pesu pole piisavalt tsentrifuugitud.>>> Suurendage 
pesuetapis pesumasin-kuivati tsentrifuugimiskiirust.

(*) Et vältida masina ja ümbruse kahjustamist, 
ei lülitu masin tsentrifuugimisele, kui pesu 
paikneb trumlis ebaühtlaselt. Pesu tuleb 
kohendada ja seejärel uuesti tsentrifuugida.
(**) Trumlit pole regulaarselt puhastatud. 
>>> Puhastage trumlit regulaarselt Vt punkti 6.2

A  ETTEVAATUST!

•  Kui teil ei õnnestu probleemi selles 
lõigus toodud juhiste järgi lahendada, 
konsulteerige edasimüüja või volitatud 
teenindusega. Ärge kunagi üritage 
rikkis seadet ise parandada.

Masin ei käivitu või ei käivitu programm. 
• Toitejuhe pole ühendatud. >>> Veenduge, et toitejuhe 

oleks ühendatud.
• Programmi pole valitud või pole vajutatud käivitus-/

seiskamis-/tühistusnuppu. >>> Veenduge, et programm 
oleks valitud ega oleks ooterežiimis.

• Lapselukk on sisse lülitatud. >>> Lülitage lapselukk 
välja.

Pesu on kokku tõmbunud, värvuselt tuhmunud, 
matistunud, või kahjustatud.
• Valitud programm ei sobi pesu tüübiga.>>>.Uurige 

riiete pesusilte ja valige sobiv programm või kasutage lisaks 
ajastatud programme. Kuivatis pole soovitatav kuivatada 
rõivaid, mis pole selleks ette nähtud. 

Masin ei kuivata.
• Pesu ei kuivatata või pole kuivatusetapp sisse lülitatud. 

>>> Kontrollige, kas valitud pesuprogrammis on valitud 
kuivatusfunktsioon.

Pesumasina ust ei saa avada.
 Masina ust ei avata ohutuse huvides.>>>Kui ukseluku 

näidik ekraanil pärast kuivatustsükli lõppu endiselt põleb, 
hoiab masin teie ohutuse tagamiseks ukse lukustatuna, kuni 
jahtub.



LAHTIÜTLUS / HOIATUS (ET)

Mõningaid (lihtsaid) tõrkeid saab lõppkasutaja adekvaatselt lahendada, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku 
kasutamist, tingimusel, et tegutsetud on järgmiste juhiste piires ja neid järgides (vt jaotist „Remont oma kätega”).

Seetõttu tuleb ohutusprobleemide vältimiseks jätta remont registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele, 
välja arvatud juhul, kui allpool olevas jaotises „Remont oma kätega” on lubatud teisiti. Registreeritud professionaalne 
remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, kellele tootja on lubanud juurdepääsu selle toote juhistele ja 
varuosade loendile vastavalt direktiivides 2009/125/EÜ sätestatud õigusaktides kirjeldatud meetoditele.
Garantiitingimustele vastavat teenust võib pakkuda ainult hooldusettevõte (nt volitatud professionaalne 
remonditöökoda), mille  kontaktnumer on toodud kasutusjuhendis/garantiikaardil või edastatud 
volitatud edasimüüja poolt. Seetõttu palun arvestage, et professionaalsete, kuid Beko poolt volitamata, 
remonditöökodade tehtud töö tühistab garantii.

Remont oma kätega

Lõppkasutaja võib teha remonte, mis on seotud järgmiste osadega: uks, uksehing ja tihendid, muud tihendid, ukse 
lukustussõlm ja plastist välisseadmed, näiteks pesuvahendite jaoturid (ajakohastatud loend on saadaval ka aadressil 
support.beko.com alates 01.03.2021).

Toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb selline oma kätega remont läbi viia vastavalt 
kasutusjuhendis antud juhistele oma kätega remondi kohta või aadressil support.beko.com saadaval juhistele. 
Turvalisuse tagamiseks eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseseisvat remonti.

Lõppkasutajate ettevõetud remondid ja remondikatsed seoses osadega, mis sellesse loendisse ei kuulu, ja/või 
kasutusjuhendis või aadressil support.beko.com, saadaval olevaid iseseisva remondi juhiseid mittejärgmine võib 
tekitada ohutusprobleeme, mis ei ole tingitud Beko, poolt, ja tühistab toote garantii.

Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid remondikatsetest väljaspool nimetatud varuosade loendit, 
ja pöörduksid sellistel juhtudel volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete 
remonditöökodade poole. Vastasel juhul võivad sellised lõppkasutajate remondikatsed põhjustada ohutusprobleeme ja 
toodet kahjustada ning põhjustada seejärel tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.
Volitatud professionaalsetele remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele jätta 
näiteks järgmiste osadega, kuid mitte ainult nendega, seotud remonditööd: mootor, pumba komplekt, põhiplaat, 
mootoriplaat, ekraaniplaat, kuumutuselemendid jne.
Tootjat/müüjat ei saa süüdistada ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Teie ostetud pesumasina või pesumasin-kuivati varuosade saadavus on 10 aastat.
Selle perioodi jooksul on saadaval pesumasina või pesumasina-kuivati nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud 
originaalvaruosad.








