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IGAPÄEVANE 
KIIRJUHEND

TÄNAME TEID, ET OLETE OSTNUD WHIRLPOOLI 
TOOTE! Parema teeninduskogemuse saamiseks 
registreerige palun oma kodumasin aadressil
www.whirlpool.eu/register

Seadme ohutusjuhised ning kasutus- ja hooldusjuhendi 
saate alla laadida avades meie veebilehe 
http://docs.whirlpool.eu ja järgides selle voldiku 
tagaküljel toodud juhiseid.

Enne seadme kasutamist lugege selle ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS

KODUMASIN

1.Ülemine rest
2.Kokkuklapitavad lisarestid
3.Ülemise resti kõrguse regulaator
4.Ülemine pihustuslaba
5.Alumine rest
6.Söögiriistade korv
7.Alumine pihustuslaba
8.Filtrielement
9.Soolakamber
10.Pesu- ja loputusvahendi jaoturid
11.Nimeplaat
12.Juhtpaneel
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JUHTPANEEL

1. Sisse-välja/lähtestusnupp indikaatortulega
2. Programmide valikunupp indikaatortulega
3. Poole koormuse nupp indikaatortule / lukuga
4. Programmi Eco indikaatortuli
5. Luku indikaatortuli
6. Ekraan
7. Programmi numbri ja allesjäänud aja indikaator
8. Tablettide indikaatortuli

9. Suletud veekraani indikaatortuli
10. Soola täiteindikaator
11. Loputusvahendi täiteindikaator
12. Sani Rinse'i nupp indikaatortulega / tabletid
13.  Viitstardi nupp indikaatortulega
14. Nupp Start/Pause indikaatortulega / veeärastusSS
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ESMAKORDNE KASUTAMINE
SOOL, LOPUTUSVAHEND, PESUAINE
NÕUANDED ESMAKORDSEKS KASUTAMISEKS
Eemaldage seadme paigaldamise järel restide stopperid ja ülemist resti 
fikseerivad elastsed detailid.

SOOLAKAMBRI TÄITMINE
Nõudepesumasinatele mõeldud soola kasutamine väldib KATLAKIVI 
teket nõudel ja seadme tööelementidel.
• Oluline on jälgida, et seadme soolakamber oleks alati täis (v.a. 

juhul, kui vee karedusastmeks on valitud 1 ehk pehme).
• Samuti on oluline seadistada vee karedusaste.
Soolakamber paikneb nõudepesumasina alumises osas (vt 
PROGRAMMIDE KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui süttib juhtpaneeli 
soolakambri täitetaseme indikaatortuli SOOLANÄIDIKUGA .

1.Eemaldage alumine rest ja keerake lahti kambri 
kork (vastupäeva).
2.Paigutage lehter õigele kohale (vt joonist) ja 
täitke soolakamber servani (ligikaudu 1 kg). Selle 
protseduuri käigus võib seadmest pisut vett 
lekkida.
3.Eemaldage lehter ja pühkige kambri ava 

ümbrusest soolajäägid.
Veenduge, et kork on kindlalt peale keeratud, et vältida pesuvahendi 
sattumist kambrisse pesuprogrammi ajal (see võib muuta 
veepehmendaja kasutuskõlbmatuks).
Kui peate lisama soola, siis soovitame seda teha enne pesutsükli 
algust.

VEE KAREDUSASTME MÄÄRAMINE
Veepehmendaja töötab kõige paremini, kui pesumasin on seadistatud 
vastavalt teie majapidamises kasutatava vee tegelikule 
karedusastmele. Selle teabe saate oma kohalikult vee-ettevõttelt.
Pesumasin on tehases seadistatud keskmisele (3) karedusastmele.
1. Lülitage nõudepesumasin sisse vajutades nuppu ON/OFF.
2. Lülitage nõudepesumasin välja vajutades nuppu ON/OFF.
3. Hoidke nuppu START/PAUSE 5 sekundit all, kuni kuulete piiksu.
4. Lülitage nõudepesumasin sisse vajutades nuppu ON/OFF.
5. Valitud taseme number ja soola indikaatortuli vilguvad. 
6. Vajutage nuppu P, et valida sobiv vee karedusaste (vt Veekareduse 

tabel).

7. Lülitage nõudepesumasin välja vajutades nuppu ON/OFF.
Seadistamine õnnestus!
Kohe, kui see protseduur on lõppenud, siis käivitage mis tahes programm 
masinat täitmata.
Kasutage ainult nõudepesumasinatele mõeldud spetsiaalset soola.
Kui masina soolakamber on täidetud, siis lülitub soola täiteindikaator välja.
Kui soolakambrit ei täideta, siis võivad veepehmendaja ja 
kütteelement kahjustuda (v.a. juhul, kui vee karedusastmeks on valitud 1 
ehk pehme).

LOPUTUSVAHENDI JAOTURI TÄITMINE
Loputusvahend lihtsustab nõude KUIVATAMIST. Loputusvahendi 
jaotur A tuleb täita, kui süttib juhtpaneeli loputusvahendi 
täiteindikaator LOPUTUSVAHENDI UUESTITÄITMISE .
1. Avage jaotur B vajutades ja tõmmates selle kaanel paiknevat riba.
2. Valage loputusvahendit ettevaatlikult kambri maksimaalse taseme 

sälguni (110 ml). Vältige vahendi loksumist mujale. Kui see peaks 
juhtuma, siis pühkige mahaloksunud vahend kohe kuiva lapiga 
kokku.

3. Sulgemiseks vajutage kaant alla kuni kuulete klõpsatust.
ÄRGE KUNAGI loputusvahendit otse pesukambrisse.

LOPUTUSVAHENDI DOSEERIMISE SEADISTAMINE
Kui te ei ole kuivamistulemusega täielikult rahul, siis saate muuta kasu-
tatavat loputusvahendi kogust.

• Lülitage nõudepesumasin sisse kasutades nuppu ON/OFF.
• Lülitage seade välja kasutades nuppu ON/OFF.
• Vajutage nuppu START/PAUSE kolm korda. Kostub piiks.
• Lülitage see sisse kasutades nuppu ON/OFF.
• Valitud taseme number ja loputusvahendi indikaatortuli vilguvad. 
• Vajutage nuppu P, et valida kasutatav loputusaine kogus.
• Lülitage seade välja kasutades nuppu ON/OFF.
Seadistamine õnnestus!
Kui loputusvahendi tasemeks on valitud null (ECO), siis vahendit ei ka-
sutata. Kui loputusvahend saab otsa, siis vastav indikaatortuli LOW RIN-
SE AID ei sütti.
Sõltuvalt nõudepesumasina mudelist on võimalik seadistada kuni 4 ta-
set. Masin on tehases seadistatud keskmisele tasemele.
• Kui märkate nõudel sinakaid triipe, siis valige madal number (1-2).
• Kui nõudel leidub veetilku või katlakivilaike, siis valige kõrge 

number (3-4).

Veekareduse tabel Vajalik 
soolako-

gusTase ° dH
Saksa kraadid

° fH
Prantsuse kraadid

1 Pehme 0 - 6 0 - 10 EI

2 Keskmine 7 - 11 11 - 20

JAH
3 Keskmine 12 - 17 21 - 30

4 Kare 17 - 34 31 - 60

5 Väga kare 35 - 50 61 - 90

MAX

MAX

AB
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PESUAINEJAOTURI TÄITMINE

Pesuainejaoturi avamiseks kasutage 
avamisseadet A.
Lisage pesuainet ainult kuiva kambrisse 
B.
Pange eelpesuks mõeldud kogus 
pesuvahendit otse vanni.
1.Juhinduge pesuvahendi mõõtmisel õige 
koguse saavutamiseks tabelist (vt 
PROGRAMMITABEL). Kambril B on tähistatud 

tase, mis viitab maksimaalsele iga pesutsükli kohta lisatavale vedela 
või pulbrilise pesuvahendi kogusele.

2. Eemaldage pesuvahendijäägid jaoturi servadelt. Seejärel sulgege 
kate klõpsatusega.

3. Sulgege pesuvahendijaoturi kaas tõmmates seda ülespoole kuni 
sulgur lukustub.

Pesuvahendijaotur avaneb automaatselt õigel ajal vastavalt valitud 
programmile.
Kõik-ühes pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu 
TABLET, kuna see seadistab programmi nii, et saavutate alati parima 
pesu- ja kuivatustulemuse.

A

B

PROGRAMMITABEL

Programmi ECO näitajaid on mõõdetud Euroopa standardile EN 50242 vastavatel laboritingimustel.
*) Kõiki valikuid ei ole võimalik kasutada samaaegselt.
**) Ekraanil kuvatav või voldikus toodud programmi kestus on standardtingimuste puhul kehtiv hinnanguline näitaja. Tegelik aeg võib sõltuda mitmest 
tegurist, nagu kasutatava vee temperatuur ja surve, ruumi temperatuur, pesuvahendi kogus, seadmesse pandud nõude kogus ja tüüp, nõude paigutus, 
menüüdes täiendavalt tehtud valikud ja sensori kalibreerimine. Sensori kalibreerimine võib pikendada programmi kestust kuni 20 minutit.
Tarbimine ooteolekus: Tarbimine sisselülitatuna: 5 W - Tarbimine uneolekus: 0,5 W

PROGRAMMIDE KIRJELDUS
Juhised pesutsükli valikuks.

ECO 50°
Tavaliselt määrdunud nõud. Standardprogramm, mis on kõige 
optimaalsema voolu- ja veekuluga.

INTENSIIVNE 65°
Tugevalt määrdunud nõudele mõeldud programm, mis on eriti sobilik 
pannidele ja pottidele (ei sobi õrnadele esemetele).

TAVALINE 55°
Tavaliselt määrdunud nõud. Igapäevane pesutsükkel, mis tagab 
optimaalse puhtuse lühema ajakuluga.

KIIRPESU 30’ 50°
Programm kergelt määrdunud nõudele, millel pole kuivanud 
toidujääke. (Ideaalne 2 tasemega seadistusteks).

EELPESU
Nõud, mida plaanite pesta hiljem. Selle programmiga ei kasutata 
pesuvahendit.

Märkused
Programmide “1 Hour” ja “Rapid” kasutamisel saavutate parima 
tulemuse, kui järgite programmidele ettenähtud maksimaalseid 
koguseid.
Kuludelt on võimalik veelgi säästa, kui käivitate masina alles siis, 
kui see on täis.

Programm

Ku
iv

at
us

-
 fa

as

Saadaolevad valikud *)

Pesuaine-
kamber Pesuprog-

rammi kestus 
(h:min)**)

Veekulu (liit-
rit/tsükkel)

Energiatarve 
(kWh/tsükkel)

Vann B 

1. Eco 50° 3:10 11,0 1,04

2. Intensiivne 65° 2:30 16,5 1,65

3. Tavaline 55° - 2:00 16,0 1,35

4. Kiirpesu 30’ 50° - - 0:30 8,5 0,90

5. Eelpesu - - - - 0:10 4,0 0,01
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VALIKUD JA FUNKTSIOONID
Programmi VALIKUID on võimalik vahetult muuta vajutades vastavaid 
nuppe juhtpaneelil (see JUHTPANEEL).

Kui valitud seadistus ei ühti valitud programmiga see PROG-
RAMS TABLE, siis vilgub vastav LED-indikaator kiiresti 3 korda ja
kostuvad piiksud. Seadistust ei rakendata.

HALF LOAD
Kui teil pole palju pesemist vajavaid nõusid, siis võite 
pesumasina täita pooles mahus, et säästa vett, voolu ja 
pesuvahendit. Valige meelepärane programm ja 
vajutage nuppu HALF LOAD. Vastav indikaatortuli süttib. 
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu HALF 
LOAD.
Ärge unustage lisada poole vähem pesuvahendit.

KEYLOCK
Nupu HALF LOAD pikk vajutus (3 sekundit) aktiveerib 
lukustusfunktsiooni KEYLOCK. Funktsioon KEYLOCK 
blokeerib juhtpaneeli, v.a. sisse-/väljalülitusnupu ON/
OFF. Funktsiooni KEYLOCK deaktiveerimiseks vajutage 
nuppu uuesti pikalt.

VEEKRAAN SULETUD – häire
Vilgub, kui veevarustus puudub või veekraan on suletud.

SANI RINSE
See valik võimaldab kasutada kõrgemat temperatuuri.
Valige meelepärane programm ja vajutage nuppu SANI 
RINSE. Vastav indikaatortuli süttib. Funktsiooni 
väljalülitamiseks vajutage sama nuppu uuesti. Ideaalne 
nõude ja laste joogipudelite pesemiseks. 
Antibakteriaalse toime tagamiseks peab masina luuk 
olema kogu programmi kestuse suletud. Kui luuk avada, 
hakkab indikaatortuli vilkuma.
HOIATUS! Pesutsükli lõpus võivad nõud ja taldrikud 
olla äärmiselt kuumad.

TABLET (Tab)
See seadistus võimaldab teil optimeerida programmi 
jõudlust vastavalt kasutatavale pesuvahendile.
Vajutage nuppu SANI RINSE 3 sekundit (indikaatortuli 
süttib), kui kasutate tableti kujul kombineeritud 
pesuvahendit (loputusvahend, sool ja pesuvahend 1 
tabletis). 
Kui kasutate pulbrilist või vedelat pesuvahendit, siis 
peaks see funktsioon olema väljalülitatud.

DELAY
Programmi käivitamist on võimalik edasi lükata 
vahemikus 0:30 kuni 24 tundi.
1.Valige programm ja soovitud lisafunktsioonid. Vajutage 
nuppu DELAY (korduvalt), et määrata prorgammile 
viitstart. Reguleeritav vahemikus 0:30 kuni 24 tundi. Iga 
nupulevajutusega pikeneb viivitusaeg 0:30 võrra, kui valik 
on alla 4 tunni, 1:00 võrra, kui valik on alla 12 tunni, ning 4 
tunni võrra, kui valik on üle 12 tunni. Kui valikus täitub 24 
tundi ja vajutate nuppu uuesti, siis viitstart lülitatakse 
välja.
2. Vajutage nuppu START/PAUSE. Taimer hakkab aega alla 
lugema.
3. Kui see viivitusaeg on möödunud, siis lülitub 
indikaatortuli välja ja pesutsükkel käivitub automaatselt.
Kui viivitusaja allalugemise käigus vajutatakse nuppu 
START/PAUSE uuesti, siis viitstart tühistatakse ja valitud 
programm käivitub automaatselt. 

Funktsiooni DELAY ei saa valida, kui programm on 
juba käivitatud.

VEEÄRASTUS
Aktiivse tsükli peatamiseks ja tühistamiseks võib 
kasutada veeärastuse funktsiooni (Drain Out).
Käivitus-/pausinupu (START/PAUSE) pikk vajutus 
aktiveerib veeärastuse funktsiooni. Aktiivne programm 
katkestatakse ja vesi lastakse nõudepesumasinast välja.
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IGAPÄEVANE KASUTAMINE
1. VEEÜHENDUSE KONTROLL

Veenduge, et nõudepesumasin on veevarustusega ühendatud ja 
luuk on lahti.

2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE
Vajutage nuppu ON/OFF.

3. TÄITKE RESTID 
(see LOADING THE RACKS)

4. PESUAINEJAOTURI TÄITMINE
(see PROGRAMS TABLE).

5. VALIGE PROGRAMM JA KOHANDAGE TSÜKLIT
Valige sobivaim programm vastavalt nõude tüübile ja 
määrdumisastmele  (see PROGRAMMIDE KIRJELDUS) vajutades 
nuppu P.
Valige meelepärased seadistused (see OPTIONS AND FUNCTIONS).

6. START
Käivitage pesutsükkel vajutades nuppu  START/PAUSE. . 
Programmi käivitumisel kuulete piiksu.

7. PESUTSÜKLI LÕPP
Pesutsükli lõpule viitavad piiksud ja ekraanil kuvatav sõna END. 
Avage luuk ja lülitage nõudepesumasin välja vajutades nuppu 
ON/OFF.
Põlestuste vältimiseks oodake nõude eemaldamise eel mõni minut.
Tühjendage restid alustades alumisest. 

Pikema kasutamata seismise järel lülitub seade automaatselt 
välja, et vähendada voolutarvet.
Kui nõud on vaid kergelt määrdunud või enne masinasse 
paigutamist veega loputatud, siis vähendage kasutatavat 
pesuvahendi kogust vastavalt.

TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE
Vale programmi valimisel on seda võimalik muuta, kui programm on 
alles käivitunud: hoidke nuppu ON/OFF all kuni masin lülitub välja.
Lülitage nõudepesumasin sisse tagasi nupu ON/OFF abil ning valige 
uus pesutsükkel ja meelepärased lisafunktsioonid. Käivitage 
pesutsükkel nupu START/PAUSE vajutamisega. 

NÕUDE LISAMINE
Avage luuk masinat välja lülitamata (ettevaatust KUUMA auru 
suhtes!) ja asetage nõud masinasse. Sulgege luuk ja vajutage nuppu 
START/PAUSE tsükkel jätkub katkestushetkest.

JUHUSLIKUD KATKESTUSED
Kui luuk avatakse pesutsükli käigus või vooluvarustus katkeb, siis 
pesutsükkel katkeb. Kui luuk on suletud ja vooluvarustus taastunud, siis 
saab katkenud pesutsükliga jätkata vajutades nuppu START/PAUSE. 

Kui soovite täpsemat teavet seadme funktsioonide kohta, siis järgige selle 
trükise viimasel lehel toodud juhiseid, et laadida meie veebilehelt alla 

seadme kasutus- ja hooldusjuhend. 

NÕUANDED JA VIHJED
VIHJED
Enne restide täitmist eemaldage nõudelt toidujäägid ja tühjendage 
klaasid. Te ei pea nõusid eelnevalt voolava vee all loputama. 
Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigal ega kuku ümber. 
Paigutage mahutid nii, et nende avad paiknevad allapoole ja nende 
nõgusad osad on kalde all, et vesi pääseks iga pinnani ja saaks vabalt 
liikuda.   
Hoiatus! Jälgige, et kaaned, käepidemed, restid ja pannid ei takistaks 
pihustuslabasid pöörlemast.
Paigutage väiksemad esemed söögiriistade korvi.
Tugevalt määrdunud nõud ja pannid tuleks paigutada alumisele restile 
kuna selles osas on veejoad tugevamad ja tagavad parema 
pesutulemuse.
Masina täitmise järel veenduge, et pihustuslabad saavad vabalt liikuda.

HÜGIEEN
Ebameeldiva lõhna ja toidujääkide kogunemise vältimiseks laske 
masinal vähemalt kord kuus töötada kõrgel temperatuuril. Masina 
puhastamiseks kasutage teelusikatäit pesuvahendit ja laske sel tühjalt 
töötada.

SOBIMATUD NÕUD
• Puidust nõud ja lõikeriistad.
• Õrnad dekoreeritud klaasid, käsitööna valmistatud ja antiiksed 

nõud. Nende kaunistused ei pruugi masinpesu taluda.
• Sünteetilistest materjalidest detailid, mis ei talu kõrget 

temperatuuri.
• Vask- ja tinanõud.
• Tuha, vaha, määrdeõli või tindiga määrdunud nõud.
Klaasidekoratsioonide värvid ja alumiinium-/hõbenõud võivad 
pesemise käigus tooni muuta ja tuhmuda. Teatud tüüpi klaasesemed 
(nt kristallnõud) võivad samuti mitme pesutsükli järel tuhmuda.

KLAASESEMETE JA NÕUDE KAHJUSTUMINE
• Peske masinas ainult klaase ja keraamikat, mis on tootja poolt 

hinnatud masinpesukindlaks.
• Kasutage nõudele sobivat õrna pesuvahendit
• Võtke klaasid ja söögiriistad nõudepesumasinast välja kohe peale 

pesutsükli lõppemist.
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RESTIDE TÄITMINE

ÜLEMINE REST
Paigutage masinasse õrnad ja kerged nõud: klaasid, kruusid, 
alustaldrikud, väiksed salatikausid..

(ülemise resti täitmise näide)

ÜLEMISTE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE
Ülemise resti kõrgust saab reguleerida. Kõrges asendis saab suured 
nõud paigutada alumisse korvi. Madalas asendis on võimalik 
maksimaalselt ära kasutada resti tugesid ja suunata nõusid ülespoole, 
et vältida põrkumist vastu alumise resti nõusid. 
Ülemine rest on varustatud kõrguse 
regulaatoriga (vt joonist). Hoidke 
resti külgedelt ja tõstke seda 
ülespoole. Ärge vajutage külgmisi 
kange. Rest lukustub ise, kui on 
stabiilselt ülemises asendis. 
Alumise asendi taastamiseks vajutage 
resti külgedel paiknevaid kange A ja 
liigutage resti allapoole.
Soovitame tungivalt vältida 
nõudega täidetud resti kõrguse 
reguleerimist.
ÄRGE KUNAGI tõstke ega 
langetage korvi ainult ühest 
küljest.

REGULEERITAVAD LISARESTID
Külgmisi klapitavaid lisareste on võimalik 
paigutada kolmele erinevale kõrgusele, et 
optimeerida nõude paigutust restil.
Lisarestidele on võimalik turvaliselt paigutada 
veiniklaase sisestades iga klaasi jala 
vastavasse pilusse.
Parema kuivatustulemuse saavutamiseks 
seadke lisarestid suurema kalde alla. Kalde 
muutmiseks tõmmake lisaresti üles, libistage 
seda ja seadke meelepärasesse asendisse.

ALUMINE REST
Pottidele, kaantele, liudadele, salatikaussidele, söögiriistadele ja 
muule. Suured taldrikud ja kaaned tuleks pigem külgedele paigutada, 
et vältida pihustuslaba segamist.

(alumise resti täitmise näide)

SÖÖGIRIISTADE KORV
See on varustatud sõrestikega söögiriistade paremaks paigutamiseks.
Korvi võib paigutada ainult alumise resti esiossa.

Noad ja muud teravate servadega söögiriistad tuleb paigutada 
söögiriistade korvi terava otsaga allapoole või horisontaalselt 
ülemise resti tugedega kambritesse.
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MASINA HOOLDAMINE

FILTRIELEMENDI PUHASTAMINE
Puhastage filtrielementi regulaarselt, et vältida filtrite ummistumist ja 
tagada jääkvee nõuetekohane äravool.
Filtrielement koosneb kolmest filtrist, mis eemaldavad pesuveest 
toidujäägid ja lasevad veel taas ringelda. Parima pesemistulemuse 
saavutamiseks peavad filtrid olema võimalikult puhtad.
Nõudepesumasinat ei tohi kasutada ilma filtrite või lahti tulnud 
filtriga.
Kui möödunud on mitu pesutsüklit, siis kontrollige filtrielementi. 
Vajadusel puhastage seda hoolikalt voolava vee all, kasutades pehmet 
harja ja järgides alltoodud juhiseid.
1. Keerake silindrilist filtrit A vastupäeva ja tõmmake see välja (joonis 

1).
2. Eemaldage filtritass B vajutades õrnalt külgmistele labadele (joonis 

2).
3. Libistage roostevabast terasest filter C  välja (joonis 3).
4. Kontrollige filtrielemendi pesa ja eemaldage toidujäägid. 
ÄRGE KUNAGI EEMALDAGE pesutsükli pumba kaitset (must detail) 
(joonis 4).

Filtrite puhastamise järel paigutage filtrielement tagasi ja fikseerige see 
õigesse asendisse. See on esmatähtis nõudepesumasina töökorra 
tagamiseks.

PIHUSTUSLABADE PUHASTAMINE
Aegajalt võib pihustuslabadele sattuda toidujääke, mis ummistavad 
vee pihustamiseks kasutatavad avad.  Seetõttu on soovitatav labasid 
mõne aja tagant kontrollida ja pehme harjaga puhastada.

Ülemise pihustuslaba eemaldamiseks keerake plastikust 
lukustusrõngast vastupäeva. Ülemine pihustuslaba tuleb tagasi panna 
nii, et suurema avade arvuga külg jääb üles ülespoole.

Alumise pihustuslaba saab eemaldada seda ülespoole tõmmates.

VEE SISSELASKEVOOLIKU PUHASTAMINE
Kui veevoolikud on uued või neid ei ole pikema aja vältel kasutatud, siis 
laske enne voolikute ühendamist veel mõnda aega voolata, et 
veenduda selle puhtuses. Selle ettevaatusabinõu eiramisel võib 
veesisend ummistuda ja nõudepesumasin kahjustuda.

A
A

B

C

1 2

3 4
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TÕRKEOTSING
Teie nõudepesumasin võib aegajalt tõrkuda. 
Enne teeninduskeskuse poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lahendada järgneva nimekirja abil. 

PROBLEEMID VÕIMALIKUD PÕHJUSED LAHENDUSED
Nõudepesumasin ei 
käivitu ega reageeri 
käsklustele.

Seade ei ole õigesti ühendatud. Ühendage pistik pessa.
Voolukatkestus. Nõudepesumasin käivitub automaatselt voolu taastudes.
Nõudepesumasina luuk ei ole suletud. Lükake masina luuki tugevalt kuni kuulete klõpsatust.
Seade ei reageeri käsklustele. Lülitage seade välja vajutades nuppu ON/OFF. Lülitage see umbes ühe 

minuti möödudes taas sisse ja lähtestage programm.
Nõudepesumasin ei 
jookse veest tühjaks.

Pesutsükkel ei ole veel lõppenud. Oodake pesutsükli lõppemiseni.
Äravooluvoolik on kõverdunud. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks kõverdunud (vt PAIGALDUSJUHISED).
Äravoolutoru on ummistunud. Puhastage äravoolutoru.
Filter on toidujääkidega ummistunud. Puhastage filter (see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY).

Nõudepesumasin 
tekitab ülemäärast 
müra.

Nõud rappuvad üksteise vastu. Paigutage nõud õigesti (see LOADING THE RACKS).
Pesemise käigus on tekkinud liiga palju 
vahtu.

Pesuainet on mõõdetud vale kogus või see ei sobi kasutamiseks nõudepesu-
masinates (see PESUAINEJAOTURI TÄITMINE). Lähtestage nõudepesumasin 
vajutades äravoolunuppu  (see OPTIONS AND FUNCTIONS) ja käivitage uus 
programm pesuainet lisamata.

Nõud ei ole puhtad. Nõud ei ole õigesti paigutatud. Paigutage nõud õigesti (see LOADING THE RACKS).
Pihustuslabad ei saa vabalt pöörelda kuna 
takerduvad nõudesse.

Paigutage nõud õigesti (see LOADING THE RACKS).

Pesutsükkel on liiga õrn. Valige sobivam pesutsükkel (see PROGRAMS TABLE).
Pesemise käigus on tekkinud liiga palju 
vahtu.

Pesuainet on mõõdetud vale kogus või see ei sobi kasutamiseks nõudepesu-
masinates (see PESUAINEJAOTURI TÄITMINE).

Loputusvahendi kambri kork on korralikult 
sulgemata.

Veenduge, et loputusvahendi kamber on suletud.

Filter on saastunud või umbes. Puhastage filtrielement (see CARE AND MAINTENANCE).
Seadmes ei ole soola. Täitke soolakamber (see SOOLAKAMBRI TÄITMINE).

HOOLDUS- JA TÕRKEOTSINGU JUHEND
Täpsema teabe saamiseks hooldusprotseduuride ja tõrkeotsingu kohta 
tutvuge kasutus- ja hooldusjuhendiga.
Kasutus- ja hooldusjuhendi saamiseks toimige järgmiselt:
• võtke ühendust müügijärgse teenindusega, mille telefoninumbri 
leiate garantiivoldikust
• laadige juhend alla veebilehelt http://docs.whirlpool.eu
• kasutage QR-koodi:

TEHNILINE ANDMELEHT
Tehnilised andmed, mis hõlmavad ka seadme voolukulu näitajaid, on 
allalaetavad veebilehel
http://docs.whirlpool.eu

TEENINDUSEGA ÜHENDUST VÕTMINE
Kui te võtate ühendust müügijärgse 
teenindusega, siis peate esitama 
nõudepesumasina luugi vasakule või 
paremale poolele kinnitatud nimeplaadil 
toodud koodid. Telefoninumber on 
toodud garantiivoldikul või veebilehel
http://www.whirlpool.eu IEC 436
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