
ET                                                                                  PROGRAMMI TABEL
E.  Programmi valikunupp
F.  Nupp „Start/Paus”
G.  Nupp „Temperatuur”
H.  Nupp „Tsentrifuug”      (sh „Loputusvee  
 hoid mine”      )
I.  Nupp „Tsükli lõpuni”
J.  Nupp „Doseerimisabi”
K.  Nupp „Määrdumisaste”
L.  Ökoseire 
M.  Nupp „Lähtesta/Tühjenda”
N.  Lasteluku nupukombinatsioon
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A. “Uks lahti” märgutuli

See pesumasin on varustatud auotmaatsete 
turvafunktsioonidega, mis avastavad ja 
diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad 
vastsavalt, nt:

B. “Teeninduse” märgutuli

C. “Veekraan suletud” märgutuli

D. “Puhastage pumpa” märguanne

Programme Tempe-
ratuur

Hoolduse
etiketid

Maks.
kogus

kg

Pesu tüübid/ märkused

- Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi.

Pesuvahendid ja lisaained Spetsiaalsed variandid Dosee-
rimi-
sabi 

Tsükli 
lõpuni

Tsentrifuug
Tsentrifuug/

Loputusvee   
hoid mine

Maks.
tsentrifuu-
gi kiirus

p/m

Eelpesu Põhi-
pesu

Pehmen-
daja

Värvid 
15°

Kiire Eel-
pesu

Inten-
siivne

loputus

Määrdu-
misaste

Erinevad kangad Külm - 60°C 4.0
Kergelt kuni tavaliselt määrdunud vastupidav puuvillasest, linasest, tehiskiust või 
segakiust pesu. Tõhus ühetunnine programm. Peske koos vaid sarnaste värvidega 
esemeid.

– Jah i i – – i i i i i Maks.

Ka
ng

ad
 

Puuvillane Külm - 95°C 7.0 Tavaliselt kuni tugevalt määrdunud puuvillasest või linasest kangast rätikud, 
aluspesu, laua- ja voodilinad. i Jah i i i i i i i i i Maks.

Sünteetika Külm - 60°C 3.0
Tavaliselt määrdunud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud 
polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust 
puuvillaga.

i Jah i i i i i i i i i Maks.

Õrnpesu Külm - 40°C 1.5 Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid. i Jah i i – i – i i i i 1000 1)

Villane/
Käsipesu Külm - 40°C 1.0

Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille 
masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja 
viskoossest kangast riided, mis on märgistatud käsitsipestavatena. The Woolmark 
Company on seda programmi katsetanud ning masin- ja käsitsipestavate villaste 
esemete jaoks heaks kiitnud.

– Jah i i – – – i i i i 1000 1)

Vä
rv

id
   

Valge Külm - 60°C 7.0
Tavaliselt kuni tugevalt määrdunud vastupidav valge puuvillane pesu.  Säästke 
energiat, valides madalama pesutemperatuuri ja lisades pesuainele hapnikupõhist 
valgendit.

– Jah i i – – i i i i i Maks.

Heledad 
toonid Külm - 60°C 4.0

Valged ja pastelsete värvidega õrnadest kangastest esemed. Õrn pesuprogramm, 
et vältida pesule halli või kollase varjundi tekkimist. Kasutage vajadusel tugevatoimelist 
pesuainet ja ka hapnikupõhist plekieemaldit või valgendit. Ärge kasutage vedelat 
pesuainet.

 i Jah i i – i – i i i i 1000 1)

Tume Külm - 60°C 4.0
Mustad ja tumedad puuvillast, puuvilla segakiust ja polüestrist esemed. 
Spetsiaalne programm värvi tuhmumise ja kohatiste värvikadude vähendamiseks. Selle 
programmi puhul on soovituslik kasutada spetsiaalset tumedatele esemetele mõeldud 
vedelat pesuainet.

i Jah i i i i i i i i i 1000 1)

Ec
o 

 

Eco 
Puuvillane Külm - 60°C 7.0

Tavaliselt määrdunud puuvillased esemed
Kõige vee- ja energiasäästlikum programm puuvillase pesu pesemiseks. 
- Energiamärgise viiteprogramm.

– Jah i i – – i i i i i Maks.

AquaEco Külm - 40°C 3.0
Kergelt määrdunud tehiskiust või tehiskiu ja puuvillase segakangast pesu. Väga 
madala veetarbega säästuprogramm. Kasutage vedelat pesuainet ja ärge peske 
korraga vähem kui 3 kg pesu. Ärge kasutage kangapehmendajat.

– Jah – i – – – – i i i Maks.

Kiire  15’ Külm - 30°C 3.0 Korra kantud puuvillased, tehiskiududest ja puuvillase segakiududest valmistatud 
esemed. Värskendusprogramm. Kasutage madalaimat soovitatud pesuaine kogust. – Jah i i – – – – i i i Maks.

Teksad Külm - 60°C 4.0 Tavaliselt määrdunud puuvillased teksarõivad ja esemed, mis on valmistatud 
teksariidele sarnastest materjalist, nagu püksid ning jakid. i Jah i i i i i i i i i 1000 1)

Tsentrifuug – – 7.0 Intensiivne tsentrifuugimisprogramm. 
Sama nagu tsentrifuugimistsükkel programmis „Puuvillane”. – – – – – – – – – i i / – Maks.

Loputa & 
tsentrifuug – – 7.0 Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. 

Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”. – – i – – – i – – i i Maks.

i: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine
1) Rõivaste säästmiseks on  nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

Selle masina Villane/Käsipesu tsükleid on testitud ja The Woolmark Company kiitis need heaks Woolmarki 
etiketiga “masinpesu” või “käsipesu” röivaste pesemisel, eeldusel, et röivaid pestakse vastavalt etiketil ning 
käesolevas programmitabelis toodud juhistele.                           M0619
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LISAGE PESUAINEID, PANGE UKS KINNI JA 
VALIGE PROGRAMM

VALIGE MÕNI SOOVITUD VARIANT

Programm Temperatuur
(°C)

Kogus
(kg)

Vesi
(l)

Energia
(kWh)

ilma “Kiire”

U. Programmi kestvus
           (tundi : minutit)

ilma “Kiire” koos “Kiire”
Erinevad kangad 40 4.0 48 0.50 1:00 -

Puuvillane 95 7.0 74** 2.20 2:30 -
Puuvillane 60 7.0 54 1.19 2:20 1:35
Puuvillane 40 7.0 66 0.75 2:05 1:15
Sünteetika 60 3.0 46** 0.90 1:35 1:10
Sünteetika 40 3.0 42 0.50 1:20 0:55
Õrnpesu 40 1.5 60 0.65 0:50 -
Õrnpesu 30 1.5 60 0.40 0:46 -

Villane/Käsipesu 40 1.0 45 0.55 0:40 -
Valge 40 7.0 68 0.80 2:20 -

Heledad toonid 40 4.0 60 0.45 1:20 -
Tume 40 4.0 40 0.55 1:40 1:15

Eco Puuvillane* 60 7.0 54 0.84 4:00 -
Eco Puuvillane* 60 3.5 40 0.63 3:00 *** -
Eco Puuvillane* 40 3.5 40 0.61 3:00 *** -

AquaEco 40 3.0 19 0.45 1:00 -
Kiire 15´ 30 3.0 25 0.15 0:15 -
Teksad 40 4.0 52 0.50 1:30 1:10

PESUAINE DOSEERIMISSOOVITUSED   

LASTELUKK     

Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, 
siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute 
kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. 
Nupp „Värvid 15°“
•  Säästab veesoojendamisele kuluvat energiat, säilitades 
 samas head pesutulemused.
•  Toetab värvilise pesu pesemisel värvihooldusprogrammi.
•  Soovitatav kergelt määrdunud pesule, millel ei ole plekke.
•  Kontrollige, kas pesuvahend on mõeldud madalal 
 temperatuuril (15 või 20 °C) pesemiseks
•  Ei sobi temperatuuril 70 - 95°C pestava puuvilla pesu jaoks.
Nupp „Kiire”
•  Võimaldab kiiremat pesu pesuprogrammi kestuse 
 lühendamise teel.
•  Soovitatav ainult kergelt määrdunud pesu jaoks.
•  Ei sobi temperatuuril 70 - 95°C pestava puuvillase pesu jaoks.
Nupp „Eelpesu”
• Lisab valitud pesuprogrammile eelpesutsükli. 
 Pikendab programmi kestust umbes 15 minutit.
•  Soovitatav kasutada väga määrdunud (nt liiv või teraline 
 mustus)  pesu pesemiseks. 
•  Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse 

valiku „Eelpesu”.

Nupp „Intensiivne loputus”
•  Kasutatakse rohkem vett ja loputustsükkel on pikem.
•  See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, 

väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.
Nupp „Määrdumisaste”
•   Kohandab programmi kestuse vastavalt pesu 

määrdumisastmele. Samuti mõjutab soovitatavat pesuaine 
kogust, kui kasutate nuppu „Doseerimisabi”.
= kergelt määrdunud - = tavaliselt määrdunud - = 

tugevalt määrdunud. Kõik määrdumisastmed ei pruugi kõikide 
programmide puhul saadaval olla.
Nupp „Tsentrifuug” (sh „Loputusvee hoidmine”)
•  Igal programmil on ettemääratud tsentrifuugimiskiirus.
•  Muu tsentrifuugimiskiiruse valimiseks vajutage nuppu.
•   Kui valite tsentrifuugimiskiiruseks väärtuse „0”, siis jäetakse 
 viimane tsentrifuugimine ära ja vesi lastakse välja. 
 Loputustsükli vahepealsed tsentrifuugifaasid siiski toimuvad.
•  Valides „Loputusvee hoidmine”, jääb pesu viimases loputuse 

vette ligunema ja viimast tsentrifuugifaasi ei toimu, et vältida 
kortsumist ja värvimuutusi. Valiku „Loputusvee hoidmine” 
valimiseks vajutage korduvalt nuppu „Tsentrifuug”, kuni 
ekraanil kuvatakse sümbolit „Loputusvee hoidmine”.

-   Pesuprogrammi peatub to „Loputusvee hoidmisel“, kui
 „Loputusvee hoidmisel“ märk hakkab vilkuma tabloo; valguses 
 „Start/Paus” nuppu ka vilgub.
- Funktsiooni „Loputusvee hoidmine” seiskamiseks vajutage 
 nupule „Start/Paus” – pesu loputamine käivitub eelnevalt 
 seatud pöörlemiskiirusega. Enne nupule „Start/Paus” 
 vajutamist ja loputustsükli käivitamist võite valida ka mõne 
 muu pöörlemiskiiruse. Selleks vajutage nupule „Tsentrifuug”
-  Funktsiooni „Loputusvee hoidmine” seiskamiseks nii, et 
 trummel ei hakka pöörlema, kuid lastakse veest tühjaks, 
 vajutage  nupule „Tsentrifuug” ja hoidke seda all, kuni ekraanile 
 kuvatakse “0”. Trumli tühjendamiseks vajutage nupule „Start/
 Paus”.
-   Ärge jätke pesu valikuga „Loputusvee hoidmine” liiga kauaks 

ligunema (eriti siidist).

VEATEATED

PROGRAMMI LÕPP
Süttib näidikutuli „Uks lahti“ ja ekraanile kuvatakse tekst „End“  
(“Lõpp“). 
1. Keerake programmi valikuketas asendisse “Off/O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage uks ja laadige masin tühjaks.
4. Jätke uks praokile, et tummel kuivaks.

Nupp „Lähtesta/Tühjenda” katkestab programmi enne lõppu.
•   Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu „Lähtesta/

Tühjenda”, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse 
pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate 
ukse avada.

See sümbol süttib programmi lõpus, kui kasutasite liiga palju 
pesuainet. Kasutage järgmisel korral vähem pesuainet.  Kui 
see sümbol süttib ja ekraanil kuvatakse teksti „Fod”, siis segas 
pesemist liigne hulk vahtu. Vaadake teavet  kasutusjuhistest 
jaotisest „Tõrkeotsingu juhend”.

Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis 
tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus 
ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja 
ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest 
„Töötava programmi katkestamine (lähtestamine) enne lõppu”.

Avage kraan ja vajutage nuppu „Start/Paus”. Nupu „Start/Paus” 
kõrval olev märgutuli süttib.

Selle funktsiooniga on võimalik oma pesuprogrammi lõppemine 
edasi lükata: vajutage nuppu, et valida, mitme tunni pärast 
programm lõpeb. Seega võimaldab see Teie pesu kindlaks ajaks 
valmis pesta ja ning näiteks öösel kehtivatest odavamatest 
elektrihindadest kasu lõigata.
• „Tsükli lõpuni“ jäävat aega on võimalik valida tundide kaupa 
 (1 kuni 24h). Kui Te nuppu vajutate, kuvatakse kõige lühem 
 võimalik aeg. Nuppu all hoides kuvatakse järjest kõiki 
 võimalikke aegu. Seadistuse uuesti eemaldamiseks hoidke 
 nuppu all, kuni kuvatakse väärtus „0:00“.
• Kui olete soovitud „tsükli lõpuni“ jääva ajavahemiku valinud, 
 vajutage nuppu “Start/Paus” ja pöörloendus algab.
• Pöördloenduse ajal on võimalik programmi sätteid muuta 
 (valida või tühistada suvandeid, muuta tsentrifuugimiskiirust 
 jne). Kui muudatused pikendavad programmi kestust viisil, mis 
 ületavad „tsükli alguseni“ jäävat esialgselt määratud aega, 
 algab programm kohe. 
• Mõnikord võib programm lõppeda enne „tsükli lõpuni“ jääva 
 valitud aja lõppemist (nt väiksemate pesukoguste puhul). Sel 
 juhul pöörab pesumasin pesu korrapäraselt, et seda värskena 
 hoida, kuni „tsükli lõpu“ aeg on lõppenud. Pesupööramise 
 ajal kuvatakse ekraanil animatsioon. Pööramisfaasi on 
 võimalik mis tahes ajal peatada, vajutades mis tahes nupule 
 või pöörates programmi valimise nuppu. Animatsioon 
 lõppeb ja uks avaneb umbes 1 minuti jooksul, vastavalt 
 ekraanil kuvatavale teabele.

Nupuga „Doseerimisabi” saate lasta oma pesumasinal soovitada 
pesuaine kogust pesukogusele vastavalt määrdumisastmele ja 
pesukoguse suurusele.
•   See aitab säästa pesuainet ja kaitsta keskkonda ning samuti 

tundlikku nahka, hoides ära pesuaine üledoseerimise.
•  Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb teil pesumasin 

kohandada vastavalt kasutatavate pesuainete soovituslikele 
doseerimiskogustele. Samuti kontrollige, kas teie piirkonna 
vee karedus vastab teie pesumasina vee kareduse tasemele 
„pehme”. Kui ei, siis reguleerige seda.

•  Valige programm, valikud ja viitkäivitus ENNE nupu 
„Doseerimisabi” kasutamist. 

Täpsemat teavet vaadake eraldi „Doseerimisabi” kasutusjuhistest.

Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa lapsed pesutsüklit käivitada 
ega käivitatud programmi seadistust muuta. 
Lastelukku ei saa sisse lülitada või välja lülitada, kui programmi 
valikunupp on asendis „Väljas/O”. Lasteluku sisselülitamine.
•  Keerake programmi valikunupp programmi asendile või 
 käivitage programm tavalisel viisil.
•   Vajutage kaht võtmesümboliga nuppu korraga vähemalt kolme 

sekundi jooksul. Ekraanile ilmub võtme moodi sümbol, mis 
tähistab, et lastelukk on sisse lülitatud.

Igal korral, kui soovite sisse lülitatud lastelukuga programmisea-
det muuta, kuvatakse ekraanil korraks võtme moodi sümbolit. 
Programmiseadeid ei saa enam muuta. Ainus võimalik muudatus 
on lülitada pesumasin välja, keerates programmi valikunupu 
asendisse „Väljas/O”. 
Lasteluku väljalülitamine.
•   Vajutage uuesti kaht võtmesümboliga nuppu korraga vähemalt 

kolme sekundi jooksul.

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE 
PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule “Start/Paus”. 
 Tuli vigub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja 
 erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule “Start/Paus” . 
 Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine 
 programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile 
 pesuainet.

TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV 
PROGRAMM ENNE LÕPPU
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- andurtehnoloogia kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt pesukogusele.

Pange pesu pesumasinasse, sulgege luuk ja keerake programmi 
valikunupp soovitud programmile. Näidikutuli „Start/Paus” vilgub. 
Näidikule kuvatud temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse 
vaheldamiseks vajutage nupule “Temperatuur“ või “Tsentrifuug“. 
Kui te ei kasuta doseerimisabi funktsiooni, lisage nüüd 
pesuvahend.

TSÜKLI LÕPUNI VALIMINE

MÄRGUTULI „UKS LAHTI”

PROGRAMMI KÄIVITAMINE

PESUAINE ÜLEDOSEERIMINE INDIKAATOR                                      

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa 
„Veaotsing“.

  “Veekraan suletud“:  puudub sissetulev vesi või veekogus 
 ei ole piisav
   “Teeninduse”: elektrisüsteemi talitlushäire või rike
   “Puhastage pumpa”: heitvee väljapumpamist ei toimu.
Ekraanil vilkuv tsentrifuugimiskiirus: tasakaalutus 
tsentrifuugimise ajal.

„Ökoseire“ funktsioon annab Teile üldist tagasisidet Teie poolt 
valitud programmi voolutarbe kohta. „Ökoseire“ funktsioon 
lülitub sisse niipea, kui Te programmi valimise nupuga mis tahes 
programmi valite.

    vähem       rohkem

Vasakul olev märgutuli näitab, et “Ökoseire” funktsioon on 
aktiveeritud. Selle kõrval olevad neli märgutuld näitavad 
voolutarbe määra: mida vähem Teie poolt valitud programm 
prognoosi kohaselt energiat tarbima peaks, seda vähem 
märgutulesid sütib. See sõltub valitud programmist, temperatuurist 
ja suvanditest ning ka pesuhulgast. Seetõttu võib prognoositud 
voolutarve kohanduda, kui pesumasin on pesu hulga tuvastanud.

ÖKOSEIRE

TARBIMISANDMED

Tarbimisväärtusi mõõdeti normaalsetes tingimustes vastavuses standaradiga IEC/EN 60 456.Kodumajapidamises võivad need näitajad sõltuda vee survest ja temperatuurist, 
pesu kogusest ja liigist. Näidatud kuluandmed põhinevad tingimustel, kus vee temperatuur on umbes 15 °C läbi külma- või kuumaveeklapi (kui on olemas). Kui pesumasinal on 
kuumaveeklapp, vähendab selle klapi ühendamine kuumaveetorustikuga energiakulu, sest olenevalt kuumaveetorust tuleva vee temperatuurist väheneb vee soojendamiseks 
kuluv aeg.  Vee- ja energiakulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmide korral (temperatuur ja pesu kogus vastavad tabelis toodud soovitustele). Lisavõimaluste 
kasutamisel ja tsentrifuugimiskiiruse või temperatuuri muutmisel kuluandmed muutuvad.

 Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötingimustest (vt samuti kasutusjuhendi osa “Veaotsing”).
* Elektrikulu etiketil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.
** Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, ennee kui pump vee välja pumpab.
*** Programmi kestuse automaatne kohandamine pärast pesukoormuse tuvastamist

Energiatarve väljalülitatud olekus 0.11 W / väljalülitamata olekus 2.32 W


