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TOOTE KIRJELDUS

Lugege enne seadme kasutamist 
tähelepanelikult läbi tervishoiu- ja 
ohutus- ning kasutus- ja hooldusjuhised.

IGAPÄEVASE KASUTAMISE  
JUHEND

JUHTPANEEL

1. Tööpind
2. Pesuvahendisahtel
3. Juhtpaneel
4. Ukse käepide
5. Uks
6. Veefilter/
avariitühjendusvoolik  
(kui on olemas) - 
alusplaadi taga -
7. Alusplaat (eemaldatav)
8. Reguleeritavad jalad (4)

SEADE

Enne masina kasutamist tuleb 
eemaldada transpordipoldid!

Täpsema teabe, kuidas neid eemaldada, 
leiate paigaldusjuhendist.

1. Toitenupp 
(allhoidmisel Lähtestus/
Tühjendus) 
2. Programminupp
3. Colours 15° nupp
4. Värskendusnupp 
5. Doseerimisabi nupp
6. Pöördnupp (valimiseks 
pöörake, kinnitamiseks 
vajutage)
7. Viitkäivitusnupp
8. Temperatuurinupp
9. Tsentrifuugimiskiiruse 
nupp
10. Valikunupp 
(allhoidmisel Nupulukk)
11. Nupp Start/Paus
12. Ekraan
13. Programmide ala

MAX30’

40°

60°

1. 7.2.

13. 12.

6. 8.4. 10.3. 9.5. 11.

1.

3.
2.

5.

7.

6.

8.

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!   
Täielikuma tugiteenuse saamiseks  
registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register
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1. Üldpesu lahter 
• Üldpesu pesuvahend 
• Plekieemaldi
• Veepehmendi

2. Eelpesu lahter 
• Eelpesu pesuvahend.

3. Pehmendi lahter
• Riidepehmendi
• Vedeltärklis
Valage pehmendit või tärkliselahust ainult märgini “max”.

4. Vabastusnupp  
(Vajutage, kui tahate pesuvahendisahtli puhastamiseks  
eemaldada).

PESUVAHENDI SAHTEL

Pesuainesoovitused mitmesugust tüüPi Pesu korral

Tugev valge pesu (külm-95°C) Tugevatoimelised pesuvahendid

Õrn valge pesu (külm-40°C) Pehmed pesuvahendid, mis sisaldavad valgendit ja/või optilisi 
ergasteid

Heledad/pastelsed toonid (külm-60°C) Pesuvahendid, mis sisaldavad valgendit ja/või optilisi ergasteid

Erksad toonid (külm-60°C) Pesuvahendid värvilisele pesule (ilma valgendi või optiliste ergas-
titeta)

Must/tumedad toonid (külm-60°C) Eripesuvahendid musta ja tumedat värvi pesule

ESMAKASUTUS
Jaotisest IGAPÄEVANE KASUTAMINE leiate teavet, kuidas programmi 
valida ja käivitada.

ESIMENE KASUTUSKORD
Pesumasina vooluvõrku ühendamisel lülitub see automaatselt sisse.
Et eemaldada võimalikku toomisest jäänud mustust:

• valige “Puuvillase” programm temperatuuriga 95 °C.

• Lisage pesuvahendisahtli lahtrisse Üldpesu väike kogus 
tugevatoimelist pesuvahendit (max 1/3 tootja poolt 
õrnalt määrdunud pesu jaoks soovitatud kogusest)

• Käivitage programm masinasse pesu lisamata.

IGAPÄEVANE 
KASUTAMINE
Lugege funktsioonide kohta täpsemalt kasutus- ja hooldusjuhendist,
vt viimaselt leheküljelt, kust saada kasutus- ja hooldusjuhend

1. PANGE PESU MASINASSE
• Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises NÄPUNÄITED JA 

SOOVITUSED antud soovitusi. 
Veenduge, et taskud on tühjad, lukud ja nööbid on 
suletud ning paelad kokku seotud.

• Avage uks ja pange pesu masinasse. Järgige 
programmitabelis nimetatud max lubatud koguseid.

2. SULGEGE UKS
• Jälgige, et ükski riideese ei jääks kinni 

ukseklaasi ja kummitihendi vahele.

• Sulgege uks, nii et kuulete selle lukustuse klõpsatust.
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3. AVAGE VEEKRAAN

4. LÜLITAGE PESUMASIN SISSE 
• Vajutage toitenuppu, kuni süttib programminupp. 

Juhtpaneelile ilmub liikuv pilt ja seade toob kuuldavale 
helisignaali. Nüüd on pesumasin töövalmis.

5. MÄÄRAKE SOOVITUD PROGRAMM

JUHENDATUD REŽIIM – nupuvalgustus suunab teid programmi 
määramisel, rakendades sellist järjestust: Programmi/temperatuuri/
tsentrifuugimiskiiruse/lisavalikute valimine. Kui kinnitate valiku 
pöördnupu vajutusega, liigub nupuvalgustus järgmisele sammule.

• Valige programm: 
Veenduge, et programminupu valgustus süttib. 

Keerake pöördnuppu, et valida soovitud programm.  
Valitud programmi kõrval süttib märgutuli.

Kinnitage soovitud programm, vajutades pöördnuppu. 

• Kui vaja, muutke temperatuuri 
Kui tahate muuta tablool märgitud temperatuuri, veenduge, 
et temperatuurinupu valgustus süttib.
Pöörake pöördnuppu, et valida soovitud temperatuur. 
Seejärel vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.

• Kui vaja, muutke tsentrifuugimiskiirust 
Kui tahate muuta tablool märgitud tsentrifuugimiskiirust, 
veenduge, et tsentrifuugimiskiiruse nupu valgustus süttib.
Pöörake pöördnuppu, et valida soovitud 
tsentrifuugimiskiirus. Seejärel vajutage kinnitamiseks pöördnuppu.
Lugege täpsemalt jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA 
MÄRGUTULED.

• Kui vaja, määrake lisavalikud 
Kui tahate määrata täiendavaid valikuid, veenduge, et 
valikunupu valgustus süttib. Teie programmiga kasutatavad 
valikud on märgitud valgustatud nooltega .
Keerake pöördnuppu, et valida soovitud lisavalikud. Määratud 
lisavaliku sümbol hakkab vilkuma. Kinnitamiseks vajutage nuppu.
Mõne valiku või funktsiooni saab valida otse nupuvajutusega:

Lugege täpsemalt jaotisest VALIKUD, FUNKTSIOONID JA 
MÄRGUTULED.

INDIVIDUAALNE REŽIIM
Pärast pesumasina sisselülitamist ei pea te tingimata kasutama 
JUHENDATUD REŽIIMI.
Võite määrata programmi ka teises järjestuses. 
Seadmiseks vajutage kõigepealt soovitud nuppu, siis pöörake 
valimiseks pöördnuppu ja viimaks kinnitage pöördnupu vajutusega. 
Võimalik temperatuurivahemik, tsentrifuugimiskiirused ja 
lisavalikud sõltuvad valitud programmist. Seepärast on soovitatav, 
et alustate programmi valikust.

6. LISAGE PESUVAHEND
• Kui te ei kasuta doseerimisabi funktsiooni, tõmmake 

pesuvahendisahtel lahti ning lisage pesuvahend (ja 
lisandid/pehmendajad) kohe. Kasutage pesuvahendi 
pakendil soovitatud koguseid.  
Kui valisite EELPESU või VIITKÄIVITUS, vaadake soovitusi jaotisest 
VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED. Seejärel sulgege 
hoolikalt pesuvahendisahtel.

• Kui kasutate doseerimisabi funktsiooni, lisage pesuvahend 
pärast programmi käivitamist. Lugege täpsemalt jaotisest 
VALIKUD, FUNKTSIOONID JA MÄRGUTULED.

• Uputuse vältimiseks ärge pärast pesuvahendi (ja lisandite) lisamist 
enam sahtlit avage.

7. KÄIVITAGE PROGRAMM 
• Hoidke all nuppu Start/Pause, kuni nupu valgustus süttib 

ja jääb püsivalt põlema. Programm käivitub.
• Kui valisite “Doseerimisabi”, näitab pesumasin pärast 

programmi käivitamist teie pesukogusele soovitatavat 
pesuvahendi hulka.  
Järgige juhiseid, mis on kirjas jaotises VALIKUD, FUNKTSIOONID JA 
MÄRGUTULED/Doseerimisabi.

8. KUI VAJA, MUUTKE KÄIMASOLEVA PROGRAMMI 
SEADEID
Seadeid võib muuta ka programmi töö ajal.  
Muudatused rakenduvad tingimusel, et muudetav programmifaas 
ei ole veel lõppenud.
• Vajutage soovitud nuppu (nt tsentrifuugimiskiiruse muutmiseks 

nuppu “Tsentrifuugimiskiirus” ). Valitud näit vilgub paar sekundit.
• Vilkumise ajal saab seadet pöördnupuga muuta. Kui näit lõpetab 

vilkumise enne, kui jõudsite seda muuta, vajutage nuppu uuesti.
• Uue seade kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. Kui te seda ei 

kinnita, kinnitatakse uus seade automaatselt: Näit lõpetab 
vilkumise.

Programm jätkab automaatselt tööd. 
Käimasoleva programmi seadeid saab muuta ka nii:
• Käimasoleva programmi peatamiseks vajutage nuppu “Start/Paus”
• Muutke soovitud seadet. 
• Programmi töö jätkamiseks vajutage uuesti nuppu Start/Paus.
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9. KUI VAJA, PEATAGE KÄIMASOLEVA PROGRAMMI 
TÖÖ JA AVAGE UKS
• Käimasoleva programmi peatamiseks hoidke all nuppu 

Start/Paus.
• Kui veetase või temperatuur ei ole liiga kõrge, süttib ukse 

avamise märgutuli. Võite ukse avada, nt pesu lisamiseks või 
eemaldamiseks. 

• Programmi töö jätkamiseks vajutage nuppu Start/Paus. 

10. KUI VAJA, LÄHTESTAGE TÖÖTAV PROGRAMM
• Hoidke all nuppu Sisse/Välja, kuni tabloole ilmub rES.

Vesi pumbatakse välja, programm lõpeb ja uks läheb lukust 
lahti.

11. PÄRAST PROGRAMMI LÕPPEMIST LÜLITAGE 
PESUMASIN VÄLJA
• Tabloole ilmub tekst “End” ja ukse avamise märgutuli süttib – võite 

pesu välja võtta.

• Vajutage toitenuppu, et pesumasin välja lülitada. Elektri 
säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tundi pärast 
programmi lõppu automaatselt välja. 

• Jätke uks praokile, et pesumasina sisemus saaks kuivada.

NÄPUNÄITED JA 
SOOVITUSED
SORTIGE OMA PESU VASTAVALT
• Kangatüübile/hooldussildile (puuvillane, segakiud, sünteetiline, 

villane, käsipesu)
• Värvile (pange eraldi valge ja värviline pesu, peske uusi värvilisi 

riideid eraldi)
• Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja 

haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava 
parjapüüri sees).

TÜHJENDAGE KÕIK TASKUD
• Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii 

teie pesu kui ka trumlit.

HOOLDUSSILDID
Pesupali märgil on kirjas eseme pesemiseks sobiv kõrgeim 
temperatuur.

Tavaline pesu

Õrnpesu

Eriti õrn pesu

Ainult käsipesu

Veega pesemine keelatud

PUHASTAGE REGULAARSELT VEEFILTRIT
• See aitab vältida ummistust, mistõttu ei pruugi enam olla võimalik 

vett välja pumbata. Vt Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist „Veefiltri 
puhastamine“.

ENERGIASÄÄST JA KESKKONNAKASU
• Optimaalseima elektri-, vee, pesuvahendi- ja ajakulu 

saavutamiseks kasutage programmitabelis nimetatud max 
koguseid.

• Ärge ületage pesuvahendi tootja juhendis märgitud annuseid. 
Kasutage doseerimisabi funktsiooni.

• Energia säästmiseks kasutage 95 °C asemel 60 °C programmi või 
60 °C asemel 40 °C programmi. Puuvillaseid esemeid on soovitatav 
pesta programmiga Eco Puuvilllane  temperatuuril 40 °C või 60 
°C.

• Energia ja aja säästmiseks valige suur tsentrifuugimiskiirus, et 
kuivatisse asetatavasse pesusse jääks võimalikult vähe vett.



5

ET
PROGRAMMITABEL
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ECO PUUVIL-
LANE

Külm/60 
°C max — — — — max —

PUUVILLANE Külm/95 
°C max max

KIRJU PESU Külm/60 
°C 4.0 — — max —

SÜNTEETI-
LINE

Külm/60 
°C 3.0 — max

ÕRN PESU Külm/40 
°C 1,5 — — — — 1000

WOOL Külm/40 
°C 1,0 — — — — — 1000 —

VÄRVILINE Külm/60 
°C 4.0 — — 1000

KIIRE 30
30’

Külm/30 
°C 3.0 — — — — — — max —

LOPUTUS&T-
SENTRIFUUG — max — — — — — — — max — —

TSENT-
RIFUUG — max — — — — — — — — max — — — —

Valitav/lisavalik — Ei ole valitav/kasutatav Doseerimine 
vajalik Doseerimine valikuline
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PROGRAMMID
Järgige pesu hooldussiltidel olevaid soovitusi.

ECO PUUVILLANE 
Keskmiselt määrdunud puuvillane pesu. Tavapärane 
puuvillase pesu programm . Temperatuuril 40°C ja 
60°C on see vee- ja energiakasutuselt kõige soodsam 
puuvillase pesu pesemise programm. 
Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil.

PUUVILLANE
Keskmiselt ja väga määrdunud tugevale puuvillasele ja 
linasele pesule.

KIRJU PESU
Kergelt kuni keskmiselt määrdunud tugeva puuvillase, 
linase, sünteetilise ja nende kiudude segust pesu 
pesemiseks. 1-tunnine programm.

SÜNTEETILINE
Keskmiselt määrdunud sünteetilise või sünteetilise/puuvillase 
segust pesu pesemiseks.

ÕRN PESU
Õrnast materjalist peen pesu, mis vajab õrna kohtlemist.

WOOL
Villased esemed, mis kannavad Woolmarki märki ja on 
märgitud masinpestavaks ning siid- (järgige hooldussildil 
olevaid soovitusi), linased, villased ja viskoostekstiilid, mis 
on märgitud ainult käsitsi pestavaks.

KIIRE 30
Kergelt määrdunud puuvillase, linase, sünteetilise või 
nende segust pesu pesemiseks. Värskendusprogramm 
plekkideta pesule.

VÄRVILINE
Kergelt kuni keskmiselt määrdunud puuvillase, linase, 
sünteetilise või nende segust pesu pesemiseks, samuti 
õrnpesu. Aitab säilitada värve. Kasutage oma pesu värviga 
sobivat pesuvahendit. 

LOPUT, TSENTR
Eraldi loputuse ja jõulise tsentrifuugimisega 
programm. Tugevale pesule.

TSENTRIFUUG
Eraldi jõulise tsentrifuugimisega programm. Tugevale 
pesule.

30’

PROGRAMM TEMPERATUUR
(°C)

KOGUS 
(KG)

VESI 
(L)

ENERGIA 
(KWH)

LIGIKAUDNE  
PROGRAMMI 

PIKKUS (H:MIN) 
LIGIKAUDNE  
JÄÄKNIISKUS 

 
(%)KIIRE TAVALINE

KIRJU PESU 40 6.0 50 0,50 01:00 00:55 55

PUUVILLANE 95 9.0 90 2,60 02:40 -- 55

PUUVILLANE 60 9.0 88 1.75 02:20 01:40 55

PUUVILLANE 40 9.0 84 1.00 03:20 02:00 55

SÜNTEETILINE 60 3.5 50 0,95 02:20 01:20 35

SÜNTEETILINE 40 3.5 45 0.68 02:20 01:20 35

ECO PUUVILLANE  60 9.0 57 0.86 06:00 04:00 53

ECO PUUVILLANE  60 4.5 40 0.75 03:45 * 53

ECO PUUVILLANE  40 4.5 40 0.73 03:45 * 53

KULUANDMED
Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee 
temperatuurist ja rõhust jne).

Mõõdetud normaaltingimustes kooskõlas IEC/EN 60456 
standardiga. Vee-ja energiakulu ja jääkniiskuse näitajad tuginevad 
vaikeväärtustega lisavalikuteta programmidel.

max = pesumasina max maht

Deklaratsioonisildil toodud akustilised väärtused kehtivad seadmele 
pärast täielikku paigaldamist, kui pesumasina põhja alla on vastavalt 
eraldi juhistele kinnitatud summutusklotsid.

Eco Puuvillane on tavapärane programm keskmiselt määrdunud 
puuvillasele pesule. See on kõige tõhusam programm, kui arvestada 
kombineeritud vee- ja energiakulu. Energia säästmiseks võib tegelik 
veetemperatuur erineda tsükli jaoks märgitust.

Voolutarve väljalülitatud olekus 0,25 W / ooteseisundis 0,25 W.

* Pikkus märgitakse pärast koguse tuvastamist
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VALIKUD, FUNKTSIOONID  
JA MÄRGUTULED
VALIKUD, mille saab valida otse vastava nupu vajutamisel

Colours 15° 
Säilitab paremini pesu värvi, pestes neid külma veega 
(15°C). Hoiab kokku vee soojendamisele kuluvat 
energiat, kuid tagab hea pesutulemuse.
Sobib kergelt määrdunud värvilisele plekkideta pesule. 
Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.

Kortsumiskaitse 
Aitab säilitada riiete värskust, kui te ei saa pesu kohe pärast 
programmi lõppu välja võtta. 
Pesumasin paneb pärast programmi lõppemist trumli 
pesuga aeg-ajalt keerlema. See toimub umbes 6 tunni jooksul 
pärast pesuprogrammi lõppu. Selle võib ükskõik millal peatada, 
vajutades suvalist nuppu; uks läheb lukust lahti ja võite pesu välja 
võtta.

Doseerimisabi
Aitab valida pesukogusele sobiva hulga pesuvahendit. 
Enne selle funktsiooni kasutamist:
saadaolevate pesuvahendite kontsentratsioon erineb 
märkimisväärselt. Seepärast seadke pesumasin vastavalt kasutatava 
pesuvahendi kogustele. 
Samuti kontrollige, kas pesumasina vee kareduse seade vastab teie 
kohaliku vee karedusele; kui vaja, muutke (vt Kasutus- ja 
hooldusjuhendi jaotist Doseerimisabi esmakasutus).
1) Doseerimisabi valimine

Pärast programmi ja lisavalikute valimist vajutage nuppu 
Doseerimisabi; tablool süttib Doseerimisabi sümbol.

2) Käivitage programm 
Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus. – 
Trummel hakkab keerlema, et tuvastada pesukogust; 
seejärel kuvatakse tabloole soovitatav pesuvahendi 
hulk milliliitrites.

3) Lisage pesuvahend
Tõmmake lahti pesuvahendisahtel ja valage üldpesu 
lahtrisse tablool märgitud kogus pesuvahendit.
Kui valisite eelpesu, valage eelpesu lahtrisse pool sellest 
pesuainekogusest, mida valasite üldpesu lahtrisse.
Pesuvahendi võib pesuvahendipalli sees lisada sahtli asemel ka 
otse trumlisse. 
Eelpesuga programmide korral Eelpesu vahendi võib panna 
otse trummlisse, üldpesuvahend tuleb valada 
pesuvahendisahtli üldpesuvahendi lahtrisse. Sellisel juhul 
kasutage üldpesuks pulbrilist pesuvahendit. Nii tagate, et see 
püsib pesuvahendisahtlis üldpesu programmifaasini. Pärast 
pesuvahendi lisamist sulgege hoolikalt pesuvahendisahtel (või 
uks).

4) Programmi töö jätkamiseks hoidke all nuppuStart/paus.

LISAVALIKUD, mida saab valida valikunupuga

Eelpesu 
Lisab valitud pesuprogrammile tugevalt määrdunud pesu 
pesemiseks eelpesufaasi. 
Tugevalt määrdunud pesule, mis on koos nt liiva või teralise 
mustusega. 
Pikendab programmi kestust umbes 20 minutit.
Lisage pesuvahend pesuvahendisahtli eelpesu lahtrisse või otse 
trumlisse. Kasutage üldpesuks pulbrilist pesuvahendit. Nii tagate, et 
see püsib pesuvahendisahtlis üldpesu programmifaasini.

Kuum lõpploputus  
Programm lõppeb sooja veega loputusega. Lõdvestab pesu 
kangakiude ja pesu on vahetult peale programmi 
lõppemist välja võttes meeldivalt soe.

Plekid 15° 
Eemaldab igat sorti plekke, v.a rasva- ja õliplekid.
Programm algab külma veega pesufaasiga. Pikendab 
programmi kestust umbes 10 minutit.
Tugevaid plekke on soovitatav eelnevalt töödelda.
Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.

Väga must 
Puhastab tugevalt määrdunud ja plekilist pesu, 
suurendades plekke eemaldavate ühendite tõhusust.
Lisage koos pulbrilise pesuvahendiga üldpesuvahendi 
lahtrisse sobiv kogus pulbrilist plekieemaldit. Võib 
pikendada programmi kestust kuni 15 minutit. 
Hapnikupõhiste plekieemaldite ja valgendite õige kasutamine. 
Kloori- ja perboraadipõhiste valgendite kasutamine on 
keelatud.

Intensiivne loputus 
Pikendab loputusfaasi, et tagada pesuaine jääkide 
eemaldamine. 
Sobib eriti väikelaste ja allergikute pesu pesemiseks ja 
kasutamiseks pehme veega piirkondades.

Kiire
Lühendab pesuprogrammi.
Soovitatav ainult kergelt määrdunud pesu korral.
Ei ole valitav programmile Puuvillane 95 °C.
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FUNKTSIOONID

Loputusvee hoidmine (Tsentrifuugimiskiiruse nupu valik)
Keelab automaatse tsentrifuugimise programmi lõpus. Pesu 
jääb viimasesse loputusvette ja programm peatub.
Sobib õrnale pesule, mis ei sobib tsentrifuugimiseks või mida tuleb 
tsentrifuugida väiksemal kiirusel. Ei sobi siidile. Loputusvee 
hoidmise funktsiooni lõpetamiseks valige üks kahest valikust:
• vee väljapumpamine tsentrifuugimiseta: 

pöörake nuppu ja valige tsentrifuugimiskiiruseks 0, 
seejärel vajutage nuppu Start/Paus. Vesi pumbatakse välja 
ja programm lõpeb

• tsentrifuugimisega:  
tablool vilgub tsentrifuugikiiruse vaikeväärtus – 
tsentrifuugimise alustamiseks vajutage nuppu Start/Paus. 
Teistsuguse tsentrifuugimiskiiruse valimiseks pöörake 
nuppu, vajutage kinnitamiseks ja vajutage nuppu Start/Paus.

Viitkäivitus 
Lükkab programmi algusaega edasi. 
Selle funktsiooni puhul ärge kasutage vedelat 
pesuvahendit. 
• Valige programm, temperatuur ja lisavalikud.
• • Vajutageviitkäivitusenuppu – tablool hakkab vilkuma viitkäivituse 

sümbol.
• Keerake pöördnuppu, et valida kuni 23 tunni pikkune viivitus, mis 

kuvatakse tabloole. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu. 
• Vajutage nuppu Start/Paus – viitaeg hakkab jooksma. Tablool 

hakkab vilkuma koolon. Uks lukustub.
• Kui valisite Doseerimisabi Pärast Start/Paus nupule vajutamist 

arvutab pesumasin soovitatava pesuvahendikoguse. Lisage 
pesuvahend vastavalt tabloo näidule (vt Doseerimisabi). Vajutage 
uuesti nuppu Start/Paus, et käivitada valitud viitaeg.

• Kui sisestatud viitaeg on läbi saanud, alustab pesumasin 
automaaselt tööd. Tablool näidatakse programmi allesjäänud 
tööaega.

Viitkäivituse tühistamiseks:
• Viitkäivituse tühistamiseks vajutage nuppu Start/Paus.

Nupulukk
Lukustab juhtpaneeli nupud ja pöördnupu 
soovimatute muudatuste ärahoidmiseks.
Nuppude lukustamiseks
• Pesumasin peab olema sisse lülitatud.
• Hoidke all programminuppu, kuni tablool hakkab vilkuma 

võtme sümbol. Pöördnupp ja nupud on nüüd lukus. 
Töötab ainult nupp Sisse/Välja.

Kui lülitate pesumasina välja ja uuesti sisse, jääb nupulukk 
ikkagi aktiivseks, kuni selle avate.
Nuppude vabastamiseks hoidke all programminuppu, kuni 
võtme sümbol tablool kustub.

MÄRGUTULED

Ust saab avada.

Rike: veekraan on kinni. Pesumasinal puudub piisav 
veevarustus.

Rike: veefiltri ummistus Vett ei saa välja pumbata; veefilter 
võib olla ummistunud.

Rike: helistage teenindusse. Vt Kasutus- ja hooldusjuhendi 
jaotist Rikkeotsing.

Rikete korral vaadake Kasutus- ja hooldusjuhendi jaotist Rikkeotsing.

ET
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PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE  
NING RIKKEOTSING
Hooldamise, puhastamise ja rikkeotsingu 
kohta saate lugeda  
Kasutus- ja hooldusjuhendist.

Kasutus- ja hooldusjuhendi saate hankida:
• teenindusest; helistades numbrile, mille 

leiate garantiibrošüürist;
• Laadige alla Whirlpooli veebilehelt 

http://docs.whirlpool.eu

TEENINDUS
Esitage teenindusega ühendust võttes mõlemad ukse sisekülje 
hoolduskleebisel olevad numbrid.  
http://www.whirlpool.eu
Telefoninumbri leiate garantiibrošüürist.
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