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Paigaldamine 
 

 Hoidke käesolevat kasutusjuhendit 
kindlas kohas sellest järelevaatamiseks 
edaspidi. Kui nõudepesumasin müüakse, 
antakse ära või viiakse uude kohta, tagage 
palun käesoleva juhendi säilitamine koos 
masinaga, nii et uus omanik saaks kasutada 
selles sisalduvaid nõuandeid. 
 

 Palun lugege käesolevat 
kasutusjuhendit tähelepanelikult: see 
sisaldab olulist teavet nõudepesumasina 
ohutu paigalduse, kasutuse ja korrashoiu 
kohta. 
 

 Kui nõudepesumasinat tuleb mingil 
ajal kohalt liigutada, hoidke seda 
püstiasendis; kui tingimata vajalik, võib 
teda tagaküljele kallutada. 
 
 
Kohalepanek ja loodimine 
 
1. Eemaldage nõudepesumasinalt täielikult 
pakend ja kontrollige, et ta pole 
transportimise ajal kahjustada saanud. 
Kui nõudepesumasin on kahjustada 
saanud, võtke ühendust jaemüüjaga ja ärge 
jätkake paigaldamist. 
 
2. Kontrollige nõudepesumasinat, asetades 
selle nii, et tema küljed või tagapaneel 
puudutavad külgnevaid kappe või isegi 
seina. Seda nõudepesumasinat saab ka 
paigutada üksiku tööpinna alla* (vt 
„Paigaldusjuhendi leht“). 
 
3. Asetage nõudepesumasin tasasele ja 
tugevale põrandale. Kui põrand on 
ebatasane, võib seadme esijalga 
reguleerida, kuni nõudepesumasin seisab 
horisontaalasendis. Kui nõude-pesumasin 
looditakse õigesti, on see stabiilsem ja on 
vähem tõenäolisem, et ta hakkab töötamise 
ajal liikuma või vibratsioone ja müra 
tekitama.  
 

4.* Reguleerige tagumise jala kõrgus 
seadme eest* nõudepesumasina keskmises 
alaosas, pöörates 8 mm-st kuusnurkset 
mutrivõtit (punast värvi) päripäeva kõrguse 
suurendamiseks või vastupäeva kõrguse 
vähendamiseks.  
 
Ühendamine veevarustuse ja 
elektritoitega  
 

  Ühendamise veevarustuse ja 
elektritoitega võib teostada ainult 
kvalifitseeritud tehnik. 

  Nõudepesumasin ei tohi seista 
veevoolikute või elektrikaabli peal. 

  Nõudepesumasin tuleb ühendada 
veevarustusega uusi voolikuid kasutades. 
Ärge kasutage vanu voolikuid.  
 
Vee sisselaske (A) ja väljalaske (B) 
voolikud ja elektrikaabel peavad olema 
paigutatud paremale või vasakule, et 
saavutada parim võimalik paigaldus (vt 
joonis) 

 
Vee sisselaskevooliku ühendamine 
• Sobiva külma vee ühenduskohaga: enne 
vooliku ühendamist laske veel joosta, kuni 
see on täiesti selge, nii et mis tahes 
ebapuhtused vees ei ummista 
nõudepesumasinat; pärast selle toimingu 
tegemist keerake sisselaskevoolik kindlalt 
kraani külge ¾ BSP torukeere ühendusega. 
• Sobiva sooja vee ühenduskohaga: teie 
nõudepesumasinat võib varustada sooja 
veega peavõrgust (kui teil on radiaatoritega 
keskküttesüsteem) tingimusel, et see ei 
ületa temperatuuri 60oC. 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel 
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Keerake voolik kraani külge, nagu on 
kirjeldatud ühendamisel külma vee 
varustusega.  

 Kui sisselaskevoolik pole piisavalt 
pikk, võtke ühendust spetsiaalse poega või 
volitatud tehnikuga (vt „Abi“). 

 Veesurve peab olema tehniliste 
andmete tabelis näidatud väärtuste piires 
(vt „Tehniliste andmete tabel“ ). 

 Voolik ei tohi olla kõverdunud või 
kokku surutud.  
 
Kaitse üleujutuse vastu 
Tagamaks, et üleujutusi ei esineks, on 
nõudepesumasin: 
- varustatud spetsiaalse süsteemiga, mis 
blokeerib veevarustuse anomaaliate või 
lekete korral masinas. 
Mõned mudelid on ka varustatud täiendava 
ohutusseadmega New Acqua Stop*, mis 
tagab üleujutuse vastase kaitse isegi 
veevooliku purunemise korral. 

HOIATUS: OHTLIK PINGE 
 
Mitte mingi tingimusel ei tohi vee 
sisselaskevoolikut lõigata, kuna see 
sisaldab voolu all olevaid elektriosi.  
 
Vee väljalaskevooliku ühendamine 
Ühendage väljalaskevoolik (ilma seda 
kõverdamata) vähemalt 4 cm diameetriga 
äravoolutoruga. Teise võimalusena jätke 
see kraanikausi või vanni kohale; vooliku 
vaba ots ei tohi olla vees. 
 
Spetsiaalne plastkõverus* teeb lihtsamaks 
parima asetuse leidmise:   

Kinnitage kõverus 
kindlalt seinale, et 
vältida väljalaske-
vooliku liikumist ja 
musta vee pritsimist. 
Tähega „A“ tähistatud 
vooliku osa peab 
olema 40 kuni 100 cm 
ülalpool maapinda (vt 
joonis).  

 Me ei soovita voolikupikenduste 
kasutamist. 
 
Elektriühendus  
Enne pistiku panemist seinakontakti 
veenduge, et: 
• seinakontakt on maandatud ja vastab 
kehtivatele regulatsioonidele. 
• seinakontakt talub nõudepesumasina 
maksimumkoormust, mis on näidatud 
andmeplaadil ukse siseosas (vt peatükk 
„Nõudepesumasina kirjeldus“). 
• elektritoite pinge jääb ukse siseosas 
oleval andmeplaadil näidatud väärtuste 
piiresse. 
• seinakontakt sobib nõudepesumasina 
pistikuga. Kui see pole nii, paluge 
volitatud tehnikul pistik vahetada (vt 
„Abi“); ärge kasutage pikendusjuhtmeid 
või jaotuspesasid. 
 
 

 Kui nõudepesumasin on paigaldatud, 
peavad elektrikaabel ja seinakontakt olema 
lihtsalt ligipääsetavad. 

 Elektrikaabel ei tohi olla kõverdunud 
või kokku surutud. 

 Kui elektrikaabel on kahjustatud, 
peab valmistaja või tehnilise abi teenistus 
selle vahetama, et vältida võimalikke ohte. 
(Vt „Abi“) 

Tootjaettevõtte ei vastuta õnnetuste 
eest, mis juhtuvad nende reeglite järgimata 
jätmise tõttu.  
  
Kondensatsioonivastane riba* 
Pärast nõudepesumasina paigaldamist 
avage uks ja kleepige kleepuv läbipaistev 
riba puitriiuli alla, et kaitsta seda 
moodustuda võiva kondensatsiooni eest. 
 
 
 
 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel 
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Nõuanne esimest pesutsükli kohta 
 
Kui nõudepesumasin on paigaldatud, täitke 
kohe enne esimest pesutsüklit soolajaotur 
veega ja lisage alles siis ligikaudu 1 kg 
soola (vt peatükk „Loputusvahend ja 
soola“). Vesi võib üle voolata: see on 
normaalne ja pole põhjus muretsemiseks. 
Valige vee karedusaste (vt peatükk 
„Loputusvahend ja soola“). Kui soola on 

nõudepesumasinasse valatud, lülitub 
VÄHESE SOOLA valgusindikaator* välja. 
 

 Kui soolaanum pole täidetud, võib 
see kahjustada veepehmendajat ja 
küttekeha.  
 
 
 
 

 
Tehnilised andmed 
                  laius 45 cm 
Mõõtmed  kõrgus 85 cm 
                  sügavus 60 cm  
Võimsus    10 standard söögiriistakomplekti 
Veesurve    0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar)   
Toitepinge    Vaata nõudepesumasina andmeplaat  
Absorbeeritud koguvõimsus    Vaata nõudepesumasina 
andmeplaat   
Kaitse   Vaata nõudepesumasina andmeplaat  

        See nõudepesumasin vastab järgmistele Euroopa 
Liidu direktiividele: 
                 -2006/95/EÜ kuupäevast 16/01/2007 
(madalapinge) ja hilisemad muudatused 

       -89/336/EMÜ kuupäevast 03/05/89 
(elektromagnetiline ühilduvus) ja hilisemad muudatused 

       -97/17/EÜ (markeerimine) 
                 -2002/96/EL Elektriliste ja elektrooniliste 
seadmete äraviskamine  
 
* On olemas ainult teatud mudelitel 
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Nõudepesumasina kirjeldus         

Üldvaade                                       
                                                        1. Ülemine rest 
                                                        2. Ülemine pihustihoob 

3. Kaldlahtrid 
                                                        4. Resti kõrguse reguleerija 
                                                        5. Alumine rest 
                                                        6. Alumine pihustihoob 
                                                        7. Söögiriistade korv 
                                                        8. Pesufilter 
                                                        9. Soolajaotur 
                                                       10. Puhastusaine ja   

loputusvahendi jaoturid 
                                                       11. Andmeplaat 
                                                       12. Juhtpaneel*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juhtpaneel  
 
 
 
 

 
 
 
***Ainult täielikult integreeritud mudelitel. 
* On olemas ainult valitud mudelitel. 
Pesutsüklite ja võimaluste arv ja tüüp võivad varieeruda sõltuvalt nõudepesumasina mudelist 
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A   Lisakuivatuse indikaator 
 
B  Ooteaja indikaator 
 
C   Täht-number-indikaator 
 
D  Pesu-indikaator 
 
F   Multifunktsionaalsete tablettide-indikaator 
 
G  Poolkoormuse-indikaator 
 
H   Soola puudumise indikaator  
 
E    Loputusvahendi puudumise indikaator 
 
M  Pesutsukli numbrikustuv valgusindikaatorid 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 

M 
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Restide täitmine 
 

 Enne restide täitmist puhastage nõud 
toidujäätmetest ning tühjendage klaasid ja 
tassid. 
Pärast nõudepesumasina täitmist 
kontrollige, et pihustihoovad pöörlevad 
vabalt. 
 
Alumine rest 
Alumisele restile saab asetada panne, 
kaani, taldrikuid, salatikausse, söögiriistu 
jne, nagu on näha „Täitmise näidetes“. 
Taldrikud ja suured kaaned tuleb asetada 
resti külgedele ja tagada, et need ei 
blokeeri ülemise pihustihoova pöörlemist.  
Mõned nõudepesumasina mudelid on 
varustatud ülestõstetava riiuliga*, mida 
saab kasutada vertikaalses asendis 
taldrikuid seades või horisontaalses asendis 
panne ja salatikausse seades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Söögiriistade korv 
Söögiriistade korvi tüüp võib varieeruda 
vastavalt nõudepesumasina mudelile: see 
võib olla modulaarne, mittemodulaarne või 
libisev. Mittemodulaarne korv tuleb 
asetada ainult alumise resti eesossa.  
Modulaarne korv võib olla kaheks 
eraldatud, lahendus, mis on soovitatav 
poolkoormusega pesu korral (ainult seda 
võimalust pakkuvatel mudelitel), on 
kättesaadav libisevas versioonis 
(paigutatud kuhugi alumisel restil, 
libistades seda fikseeritud või allalastavate 
osade vahel). 
Mõlemad versioonid on varustatud 
kokkupandava libisemissüsteemiga, mis 
tähendab, et söögiriistu saab seada parimal 
võimalikul moel.  
 

 Noad ja teised teravate servadega 
riistad tuleb panna söögiriistade korvi ots 
allapoole või horisontaalselt ülestõstetavale 
riiulile ülemisel restil.*  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülemine rest  
Täitke see rest õrnade ja kergete nõudega: 
klaasid, tee- ja kohvitassid, alustassid, 
väikesed salatikausid, kastrulid ja väikesed 
kastrulid, mis pole liiga mustad, kasutades 
„Täitmise näiteid“ juhisena. 
• Kannud ja kruusid: pange need 
ülestõstetavale riiulile **. 
• Pikad teravad noad ja serveerimisnõud: 
pange need ülestõstetavale riiulile **. 
 
Ülemise resti kõrguse reguleerimine 
Nõude seadmise hõlbustamiseks saab 
ülemist resti liigutada kõrgemale või 
madalamale tasemele. 
 
 
 

 Ülemise resti kõrgust tuleb 
reguleerida siis, KUI REST ON TÜHI. 
 
Ärge kunagi tõstke või langetage resti 
ainult ühelt küljelt. 
 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel. 
** Arv ja asend võivad varieeruda. 
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Avage vasaku ja parema 
juhiku tõkesti ja 
tõmmake rest välja; 
asetage see vastavalt 
vajadusele kõrgemale 
või madalamale, 
libistage seda mööda 
juhikuid, kuni esirattad 
on paigas ja sulgege 
tõkestid (vt joonis). 
 

 
                        
 Kui rest on varustatud kahekordse ruumi  
(Dual Space) sangadega* (vt joonis), 
tõmmake ülemine rest välja, kuni ta jõuab 
oma tõkestuspunktini, haarake sangadest 
resti külgedel ja liigutage seda üles või 
alla, siis laske sellel aeglaselt kohale 
langeda 
 
Ülemise resti täitmise näited 
  
         
        
 
 
 
 
 

Alumise resti täitmise näited 
 
        
 
 
 
 
 
 
Esemed, mida ei tohi nõudepesumasinas 
pesta 
• Puitesemed, puust või sarvest sangaga 
või liimitud osadega nõud. 
• Alumiiniumist, vasest, messingist, tinast 
või plekist esemed. 
• Mittekuumuskindlast plastmaterjalist 
tehtud esemed. 
• Antiikesemed või käsitsivärvitud 
portselan.  
 
• Antiikhõbe. Hõbedat, mis pole antiik, 
võib siiski nõudepesumasinas pesta, 
kasutades õrna pesutsüklit, tingimusel, et 
see ei puutu kokku teiste metallidega. 
                                                

 Me soovitame kasutada nõusid, mis 
on nõudepesumasinakindlad. 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel. 
** Arv ja asend võivad varieeruda. 

___________________________________________________________________________ 
 
Käivitamine ja kasutamine  
 
Nõudepesumasina käivitamine 
1. Keerake veekraan lahti. 
2. Vajutage SISSE-/VÄLJA nuppu: kõik 
märgutuled juhtpaneelil süttivad mõneks 
sekundiks.  
3. Avage uks ja valage sisse sobiv kogus 
pesuainet (vt allpool). 
4. Täitke restid (vt „Restide täitmine“) ja 
sulgege uks. 
5. Valige pesutsükkel, keerates 
PESUTSÜKLI VALIKU nuppu päripäeva: 
joondage sälk nupul numbri või sümboliga, 
mis tähistab soovitavat pesutsüklit. 
START/PAUSE valgusindikaator hakkab 
vilkuma. 
6. Valige pesuvõimalused* (vt lisateave). 

7. Alustage tsüklit, vajutades nuppu 
START; valgusindikaator süttib ja jääb 
fikseeritult põlema. Pesuetapile vastav 
valgusindikaator süttib, signaliseerides 
pesutsükli algamist.  
8. Pesutsükli lõpus sütib valgusindikaator 
LÕPP (püsiv tuli). Lülitage 
nõudepesumasin välja, vajutades SISSE-
/VÄLJA nuppu, keerake kinni veekraan ja 
tõmmake nõudepesumasina pistik 
seinakontaktist välja.  
9. Oodake mõni minut enne nõude 
väljavõtmist, et vältida põletusi. 
Tühjendage restid, alustades alt. 
 
Töötava pesutsükli muutmine 
Kui pesutsükli valimisel tehti viga, on 
võimalik tsüklit muuta tingimusel, et see 
on just alanud: kui pesutsükkel on alanud, 
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lülitage nõudepesumasin välja, vajutades ja 
hoides SISSE-/VÄLJA/ÜMBER lülitamise 
nuppu. Lülitage see tagasi, kasutades sama 
nuppu ja valige soovitud pesutsükkel ja 
võimalused. 
 
 
Nõude lisamine 
 
Vajutage STARDI/PAUSI nuppu (süttib 
vastav valgusindikaator). Avage uks, 
hoolitsedes väljuva auru vältimise eest ja 
asetage nõud masinasse. Vajutage 
START/PAUS nuppu (fikseeritud tuli): 
tsükkel algab kohast, kus see katkes.  
 

 Kui STARDI/PAUSI nuppu 
vajutatakse nõudepesumasina peatamiseks, 
katkeb pesutsükkel või VIITSTARDI 
funktsioon* (kui see on valitud). Selles 
etapis pole võimalik pesutsüklit muuta.   
 
 
Juhuslikud katkestused 
 
Kui pesutsükli ajal avatakse 
nõudepesumasina uks või on voolu-
katkestus, siis tsükkel peatub. See algab 
uuesti kohast, kus see katkes, kui uks 
suletakse või elektritoide taastub.  
 
 
Pesuaine doseerimine 
 
Hea pesutulemus sõltub kasutatava 
pesuaine õigest kogusest; ettenähtud 
koguse ületamine ei too kaasa 
efektiivsemat pesu ja suurendab 
keskkonna saastamist. 
 

 Kasutage ainult spetsiaalselt 
nõudepesumasinate jaoks ettenähtud 
pesuainet. 
 

 ÄRGE KASUTAGE nõudepesu-
vedelikke. 

 Liigse koguse pesuaine kasutamine 
võib tekitada vahuülejäägi jäämist 
nõudepesumasinasse pärast tsükli 
lõppemist.  

Tablettide kasutamine on soovitatav 
ainult mudelites, mis pakuvad 
MULTIFUNKTSIONAALSETE 
TABLETTIDE võimalust.  

 Parimate tulemuste saavutamiseks 
igast pesu- ja kuivatustsüklist tuleb 
kasutada pulberpesuainet, loputus-
vahendit ja soola. 
 
Lahter A: Pesuaine 
Lahter B: Pesueelne aine 
 
 
 

1. Avage kaas C, 
vajutades nuppu D. 
2. Valage sisse pesuaine 
pärast „Pesutsüklite 
tabelist“ 
järelevaatamist: 

 
    • Pulberpesuaine jaoks kasutage lahtreid 
       A ja B.  
    • Tableti kujul pesuaine jaoks: kui 

tsükkel vajab ühte tabletti, pange see 
lahtrisse A ja sulgege kaas; kui see 
vajab kahte, pange teine tablett 
nõudepesumasina põhja. 

3. Eemaldage pesuainejäägid lahtri 
servadelt ja sulgege kaas klõpsuga. 
 
 
 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel. 
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Pesuvõimalused* 
 
PESEMISVALIKUID võib seada, 
muuta või taastada pärast pesutsükli 
valimist ja enne STARDI/PAUSI nupu 
vajutamist. 
 
Valida võib ainult võimalusi, mis sobivad 
pesutsükli tüübiga. Kui võimalus ei sobi 
valitud pesutsükliga (vt „Pesutsüklite 
tabel“), vilgub vastav valgusdiood kiiresti 
3 korda. 
 
Kui valitud võimalus ei sobi teise 
võimaluse või eelnevalt valitud 
pesutsükliga, vilgub sobimatu võimaluse 
tuli 3 korda ja lülitub välja, samas kui 
kõige viimasena valitud seade jääb põlema.  
 

 Ekslikult seatud võimaluse 
tühistamiseks vajutage uuesti vastavat 
nuppu.  
 
Viitstart* 
On võimalik viivitada pesutsükli algusaega 
3, 6 või 9 tundi.  
1. Pärast soovitud pesutsükli ja teiste 
võimaluste valimist, vajutage 
VIITSTARDI nuppu. Valgusindikaator 
süttib.  
2. Valige soovitud viivitusaeg, vajutades 
korduvalt VIITSTARDI nuppu; pesuetapi 
(3 tundi), kuivatusetapi (6 tundi) ja lõpu (9 
tundi) märgutuled hakkavad järgemööda 
põlema.  
Kui VIITSTARTI vajutatakse uuesti, 
tühistatakse võimaluse valik ja 
valgusindikaator lülitub välja.  
3. Ajaarvestus käimaminemiseni algab 
kohe pärast STARDI/PAUSI nupu 
vajutamist. Valitud viivitusperioodi 
valgusindikaator vilgub ja 

STARDI/PAUSI nupp lõpetab vilkumise 
(tuli muutub selle asemel fikseerituks). 
4. Kui aeg on möödunud, lülitub 
VIITSTARDI valgusindikaator välja ja 
pesutsükkel algab. 

VIITSTARDI funktsiooni ei saa seada, 
kui pesutsükkel on käima pandud.  
 
Poolkoormus* 
Kui pole vaja pesta palju nõusid, võib 
kasutada poolkoormuse tsüklit vee, elektri 
ja pesuaine säästmiseks. Valige 
pesutsükkel ja vajutage POOL-
KOORMUSE nuppu: valgusindikaator 
süttib. 
 

 Pidage meeles poolitada pesuaine 
kogust. 
 

 Sel juhul on parem kasutada 
pulbrilist pesuainet.  
 

 See võimalus ei sobi järgmise 
pesutsükliga: kiirpesu. 
 
Võimaluste 
tabel 

                  A         B 
Viitstart Poolkoormus 

1. Intensiivne          Jah        Jah 
2. Tavaline          Jah        Jah 
3. Leotus          Jah        Jah 
4. Öko          Jah       Jah 
5. Kiire          Jah         Ei 
6. Õrn          Jah       Jah 
 
 
 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel.  
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Pesemistsüklid           
 Kui nõud on ainult kergelt mustad või on loputatud veega enne nõudepesu-

masinasse panemist, vähendage vastavalt kasutatava pesuaine kogust.  

 Pesutsüklite ja võimaluste arv ja tüüp võib varieeruda sõltuvalt nõudepesumasina 
mudelist.  

 Olemasolevaid võimalusi vaadake palun tabelist „Käimapanemise ja kasutamise“ 
leheküljel. 
Pesutsükli valiku 
juhtnöörid 

      Pesu- 
   tsükkel 

                Pesuaine 
            (A) = lahter A 
            (B) = lahter B 

Pesutsüklid, 
mis 
sisaldavad 
kuivatust 

Võimalused Pesutsükli 
kestus 
(tolerants 
±10%) h/min  Pulber Vedelik Tabletid 

Väga määrdunud 
nõud ja pannid 
(mitte kasutada 
õrnade nõudega) 

 
1.Intensiivne 

 
25 g (A) 

 
25 ml (A) 

 
 1 (A) 

 
    Jah 

 
  A-B 

 
   2:25’ 

Normaalselt 
määrdunud pannid 
ja nõud. Standardne 
iga-päevane pesu- 
tsükkel 

 
 
2. Tavaline 

 
21 g (A) 
  4 g (B) 

 
 21 ml (A) 
4 ml (B) 

 
 
 
   1 (A) 

 
 
 
    Jah 

 
 
 
   A-B 

 
 
 
   1:50’ 

Igapavane tsukkel 
(+4 söögiriista +1 
kastrul +1 väike 
praepann ) 

3.Igapavan
e  60° 

 

25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Ei A-B-C 1:00 

Eelpesu nõudele, 
oodates täitmise 
lõppu järgmise toidu 
nõudega 

 
4. Leotus 

 
 
   Ei 

 
 
  Ei 
 

 
 
  Ei 

 
 
   Ei 

 
 
   A-B 

 
 
   0:08’ 

Keskkonnasõbralik 
pesutsükkel madala 
energiatarbimise 
tasemetega, sobiv 
pannidele ja 
nõudele. 

 
 
5. Öko* 

 
 
21g(A) 
4g (B) 

 
 
21 ml(A) 
4 ml (B) 

 
 
1 (A) 
 

 
 
   Jah 

 
 
   A-B 

 
 
   2:35’ 

Ökonoomiline ja 
kiire pesu 
kasutamiseks kergelt 
määrdunud nõudele. 
(Käivitage tsükkel 
kohe pärast 
kasutust) (2 taldrikut 
+2 klaasi +4 
söögiriista +1 
kastrul +1 väike 
praepann). 

 
 
 
 
 
6. Kiirpesu 

 
 
 
 
 
25g(A) 

 
 
 
 
 
25ml (A) 

 
 
 
 
 
1 (A) 

 
 
 
 
 
   Ei 

 
 
 
 
 
   A-C 

 
 
 
 
 
   0:25’ 

Ökonoomiline ja 
kiire pesu õrnadele 
rõivastele, mis on 
tundlikud kõrgete 
temperatuuride 
suhtes (käivita 
tsükkel kohe pärast 
tarvitamist (12 
klaasi ja õrnad 
taldrikud) 

 
7. 
Poolkoorm
use pesu 

 
 
25g(A) 

 
 
25 ml (A) 

 
 
 1 (A) 

 
 
  Jah 

 
 
    A-B-C 

 
 
   1:35’ 

 
Märkused: 
Optimaalse tulemuse kiirpesu tsüklit kasutades saab, kui järgida maksimaalseid täpsustatud 
nõudekoguseid. 
Pesuaine doseerimise kergendamiseks on vaja meeles pidada, et: 
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1 supilusikatäis = 15 g pulbrit = ligikaudu 15 ml vedelikku – 1 teelusikatäis = 5 g pulbrit = ligikaudu 5 
ml vedelikku 
* Ökopesutsükkel järgib määrust EN-50242. Ehkki see on pikema kestusega kui teised pesutsüklid, 
kasutab ta vähem energiat ja on keskkonnale vähem kahjulik. 
Märkus testlaboratooriumite kohta: teabe jaoks võrdleva EN testimistingimuste kohta palun saatke 
e-mail järgmisele aadressile: ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com. 
 
Loputusvahend ja sool 
 

 Kasutage ainult neid tooteid, mis 
on välja töötatud spetsiaalselt 
nõudepesumasinate jaoks. Ärge 
kasutage lauasoola või tööstuslikku 
soola ega  nõudepesuvedelikku. 
Järgige pakendil antud juhtnööre. 
 

 Multifunktsionaalset toodet 
kasutades pole vajalik lisada 
loputusvahendit; ent me soovitame teil 
lisada soola, eriti kui elate piirkonnas, 
kus vesi on kare või väga kare. Järgige 
pakendil antud juhtnööre. 
 

 Kui te ei lisa soola või 
loputusvahendit, jäävad 
VÄHESE SOOLA* ja VÄHESE 
LOPUTUSVAHENDI* 
märgutuled põlema.  
 
Loputusvahendi doseerimine 
Loputusvahend kergendab nõude 
kuivamist, kuna vesi voolab pindadelt 
paremini ära ja seetõttu ei jäta triipe ega 
märke.  
Loputusvahendi jaotur tuleb täita: 
• kui VÄHESE LOPUTUSVAHENDI 
valgusindikaator juhtpaneelil põleb. 

1. Avage jaotur, keerates 
kaant (G) vastupäeva.     
2. Valage sisse 
loputusvahend, 
veendudes, et see ei voola 
jaoturist välja. Kui  nii 
juhtub, pühkige 
väljavoolanud vedelik 
kohe kuiva riidega. 

3. Keerake kaas peale tagasi. 
 
Ärge KUNAGI valage loputusvahendit 
otse nõudepesumasina vanni. 
 
Loputusvahendi koguse reguleerimine 

Kui te pole kuivatamise tulemustega 
täielikult rahul, võite reguleerida 
kasutatava loputusvahendi kogust. 
Kasutage kruvikeerajat doseerimise 
reguleerija (F) keeramiseks ühte kuuest 
eelseatud asendist (vaikimisi seatud asend 
on 4): 
• Kui nõudel on triipe, seadke seadistus 
väiksemale numbrile (1-3).  
• Kui veetilgad jäävad nõudele või kui 
pärast tsükli lõppemist on näha katlakivi 
märke, seadke reguleerija suuremale 
numbrile (4-6).  
 
Vee kareduse reguleerimine 
Iga nõudepesumasin on varustatud 
veepehmendajaga, mis kasutades 
spetsiaalselt seda tüüpi nõudepesumasina 
jaoks ettenähtud soola varustab 
katlakivivaba veega, mida siis kasutatakse 
nõude pesemiseks.  
 
See nõudepesumasin pakub seadet, mis 
aitab vähendada saastamist ja optimeerib 
pesutulemust vastavalt vee karedusele teie 
piirkonnas. Seda teavet saab 
organisatsioonist, mis varustab teie 
majapidamist veega.  
- Lülitage nõudepesumasin välja, kasutades 
SISSE-/VÄLJA nuppu ja avage uks. 
- Seadke PESUTSÜKLI VALIMISE 
nupp kõigepealt pesutsüklile 5, siis 
pesutsüklile 1, siis jälle pesutsüklile 5.    
- Vajutage SISSE-/VÄLJA nuppu; 
pesutsükli etapi (pesu, kuivatus, lõpp) 
valgusindikaator hakkab vilkuma. Nüüd 
on võimalik valida vee karedusaste. Iga 
pesutsükli jaoks on vee karedusaste: nt: 
pesutsükkel 1,  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com�
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vee karedusaste 1 pesutsükkel 2, vee 
karedusaste 2 jne kuni maksimaalse 
tasemeni 5*. (Vaikimisi seatud vee 
pehmendaja tase on 3). 
- Funktsioonist väljumiseks odake umbes 
30 sekundit või lülitage nõudepesumasin 
välja, kasutades SISSE-/VÄLJA nuppu. 
Isegi multifunktsionaalseid tablette 
kasutades peab soolajaotur ikka täidetud 
olema. 
 
       Vee kareduse tabel 

   odH 
 

  ofH Mmol/ Tase 

0  6 0 10 0 1  1 
6 11 11 20 1,1 2  2 
12 17 21 30 2,1 3  3 
17 34 31 60 3,1 6  4 
35 50 61 90 6,1 9  5* 
Väärtuste jaoks 0of ja 10of vahel ei 
soovita me soola kasutamist. 
* See seade võib põhjustada tsükli 
kestuse mõningast pikenemist. 

 
(odH = vee karedus saksa 
kareduskraadides – ofH = vee karedus 
prantsuse kareduskraadides – mmol/l = 
millimooli liitris) 
 
Soola doseerimine 
Parimate võimalike tulemuste 
saavutamiseks pesutsükli kasutamisel 
veenduge, et jaotur pole kunagi tühi. 
Soola eemaldab veest katlakivi, hoides 
nii ära sette tekkimise nõudel.  
Soolajaotur asub nõudepesumasina 
alaosas (vt „Kirjeldus“) ja peab olema 
täidetud: 

• kui roheline ujuk* pole nähtav lihtsalt 
soolajaoturi kaant vaadates. 
• kui VÄHESE SOOLA* valgus-indikaator 
juhtpaneelil põleb. 
 
1. Eemaldage alumine rest ja keerake 
anuma kaant (vastupäeva)  
2. Esimene kord seda tehes: täitke 
veeanum selle servani. 
3. Seadke lehter* (vaata joonis) ja täitke 
soolaanum kuni selle servani (see   
 peaks sisaldama umbes 1 kg); pole midagi 
ebaharilikku, kui natuke vett välja  lekib. 
4. Eemaldage lehter* ja 
pühkige kõik soolajäägid 
avauselt minema; loputage 
kaas voolava vee all ja 
keerake siis peale ülaosa 
allapoole, et lasta veel välja 
voolata neljast praost, mis on 
seatud tähekujuliselt kaane 
alaosas. (Soolakaas rohelise 
ujukiga*). 
 
Seda protseduuri on soovitav sooritada 
alati, kui lisate soola anumasse. 
 
 
Veenduge, et kaas on kindlalt peale 
keeratud, nii et pesutsükli ajal ei satu 
pesuaine anumasse (see võib 
parandamatult kahjustada vee 
pehmendajat) 
 

 Vajadusel doseerige soola enne 
pesutsüklit nii, et soolalahus, mis on 
soolajaoturist välja lekkinud, 
eemaldatakse.  
 

 
Hooldus ja korrashoid 
 
Veevarustuse ja elektritoite sulgemine 
• Keerake kinni veekraan pärast iga 
pesutsüklit, et vältida lekkeid. 
• Võtke alati nõudepesumasin vooluvõrgust 
välja, kui puhastate või korrastate seda. 
 
Nõudepesumasina puhastamine 
• Nõudepesumasina välispindu ja juhtpaneeli 
võib puhastada pehme vees niisutatud 

riidega. Ärge kasutage lahusteid või 
abrasiivaineid.  
• Kõik plekid nõudepesumasina sees võib 
eemaldada vähese äädikaga vees niisutatud 
riidega. 
 
 
 
Ebameeldivate lõhnade vältimine 
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• Hoidke alati nõudepesumasina ust praokil, 
et vältida niiskuse moodustumist ja 
kinnijäämist nõudepesumasinas. 
• Puhastage tihendeid ukse ja pesuaine 
jaoturite ümber regulaarselt, kasutades 
niisket nuustikut. See hoiab ära toidu 
kinnijäämise tihenditesse, mis on peamine 
põhjus ebameeldivate lõhnade tekkimiseks.  
 
Pihustite puhastamine 
Toidujäätmed võivad koorduda 
pihustihoobadele ja ummistada avaused vee 
pihustamiseks. Seetõttu on soovitatav 
kontrollida hoobasid aeg-ajalt ja puhastada 
väikese mittemetalse harjakesega.  
Mõlemad pihustihoovad on eemaldatavad.                                          

Ülemise pihustihoova 
eemaldamiseks keerake 
lukustusrõngast 
vastupäeva. Ülemine 
pihustihoob tuleb tagasi 
panna avaused ülespoole. 
Alumist pihustihooba 
saab eemaldada, vajutades 
külgedele ja  
tõmmates seda üles.  
 
 

Vee sisselaske filtri puhastamine* 
Kui veevoolikud on uued või neid pole 
kasutatud pikemal ajaperioodil, laske veel 
joosta veendumaks, et see on selge ja puhas 
enne vajalike ühenduste tegemist. Kui seda 
ettevaatus-abinõud ei kasutata, võib vee 
sisselase ummistuda ja kahjustada 
nõudepesumasinat. 

 Puhastage vee sisselaske filtrit kraani 
otsas regulaarselt. 
- Keerake veekraan kinni. 
- Keerake vee sisselaskevooliku ots lahti, 
eemaldage filter ja puhastage see hoolikalt 
voolava vee all. 
- Pange filter tagasi ja keerake veevoolik 
oma kohale. 
Filtrite puhastamine 
Filterseade koosneb kolmest filtrist, mis 
eemaldavad toidujäätmeid pesuveest ja 
tsirkuleerivad seejärel uuesti vett. Neid tuleb 
puhastada, kui soovite saada parimaid 
tulemusi iga pesu ajal.  
 

 Puhastage filtreid regulaarselt. 

 Nõudepesumasinat ei tohi kasutada 
ilma filtriteta või kui filter on lahti. 
 
• Pärast mitut pesu kontrollige filterseadet 
ja vajadusel puhastage seda põhjalikult 
voolava vee all, kasutades mittemetalset 
harjakest ja järgides allpooltoodud 
juhtnööre. 
1. Pöörake silindrilist filtrit C vastupäeva 
ja tõmmake see välja (joonis 1).  
2. Eemaldage ümar filter B, vajutades 
kergelt külgedele (joonis 2). 
3. Libistage välja roostevabast terasest 
plaatfilter A (joonis 3). 
4. Uurige vesilukku ja eemaldage 
toidujäätmed. ÄRGE KUNAGI 
EEMALDAGE veepumpa (must detail) 
(joonis 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pärast filtrite puhastamist pange filterseade 
tagasi ja kinnitage see korralikult paigale; 
see on oluline nõudepesumasina 
efektiivseks töötamiseks. 
Nõudepesumasina jätmine pikemaks 
ajaks kasutamata 
• Eemaldage nõudepesumasin 
vooluvõrgust ja keerake kinni veekraan. 
• Jätke nõudepesumasina uks praokile. 
• Kui te tagasi tulete, pange pesutsükkel 
tööle, kui nõudepesumasin on tühi.  
 
 
 
 
* On olemas ainult teatud mudelitel.  
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Ettevaatusabinõud ja nõuanded 
 

 See nõudepesumasin on välja töötatud 
ja valmistatud vastavalt kehtivatele 
rahvusvahelistele ohutusstandarditele. 
Järgnev teave on antud ohutuse eesmärgil ja 
seda tuleb seetõttu tähelepanelikult lugeda.  
 
Üldine ohutus 
• Nõudepesumasin on ette nähtud koduseks 
kasutamiseks ja pole mõeldud kommerts- 
või tööstuslikuks kasutuseks. 
• Nõudepesumasinat võivad kasutada ainult 
täiskasvanud kodumajapidamise nõude 
pesemiseks vastavalt käesoleva juhendi 
juhtnööridele. 
• Nõudepesumasinat ei tohi paigalda välja, 
isegi katuse alla. Äärmiselt ohtlik on jätta 
nõudepesumasinat vihma ja tormi kätte. 
• Ärge puudutage nõudepesumasinat 
paljajalu. 
• Nõudepesumasinat vooluvõrgust 
eemaldades tõmmake alati pistik 
seinakontaktist välja, ärge tõmmake kaablist. 
• Enne nõudepesumasina puhastamist ja 
hooldustöö tegemist peab veekraan olema 
suletud ja pistik seinakontaktist välja võetud. 
• Kui nõudepesumasin rikki läheb, ärge mitte 
mingil tingimusel puudutage siseosi, et 
püüda ise remonti teha.  
• Ärge kunagi puudutage küttekeha. 
• Ärge istuge või nõjatuge nõudepesumasina 
lahtisele uksele: see võib põhjustada masina 
ümberminemist.  
• Ust ei tohi lahti jätta, kuna see võib olla 
ohtlik takistus.  
• Hoidke pesuainet ja loputusvahendit lastele 
kättesaamatus kohas.  
• Pakkematerjali ei tohi kasutada 
mänguasjana. 
Äraviskamine  
• Pakkematerjalide äraviskamine: järgige 
kohalikke seadusi, et pakendit saaks 
taaskasutada. 
• Euroopa Direktiiv 2002/96/EÜ Elektriliste ja 
elektrooniliste seadmete äraviskamise kohta 
määrab, et olmeseadmeid ei tohi ära visata 
tavalist linnajäätmete ringlust kasutades. 
Äratarvitatud nõudepesumasinad tuleb koguda 
eraldi, et optimeerida masinasiseste 
materjalide taas- ja korduvkasutuse kulusid, 

vältides võimalikku kahju atmosfäärile ja 
inimeste tervisele. Läbikriipsutatud 
prügikasti märk kõikidel toodetel meenutab 
omanikule tema kohustusi jäätmete eraldi 
kogumise osas.  
Täiendava teabe saamiseks olemseadmete 
õige äraviskamise kohta võivad omanikud 
ühendust võtta asjaomase riigiasutuse või 
kohaliku seadmemüüjaga. 
 
Energia säästmine ja keskkonnakaitse 
Vee ja energia säästmine 
• Alustage pesutsüklit ainult siis, kui 
nõudepesumasin on täis. Oodates 
nõudepesumasina täitmist, vältige 
ebameeldivaid lõhnu leotustsüklit kasutades 
(vt „Pesutsüklid“).  
• Valige pesutsükkel, mis sobib nõude liigi ja 
määrdumisastmega, kasutades „Pesutsüklite 
tabelit“. 
- Normaalse määrdumisastmega nõude jaoks 
kasutage ökopesu tsüklit, mis tagab madala 
energia ja vee tarbimise taseme. 
- Kui koormus on tavalisest väiksem, 
aktiveerige POOLKOORMUSE võimalus* (vt 
„Käimapanemine ja kasutamine“). 
• Kui teie energiavarustuse leping annab 
üksikasju elektri säästmise kohta, käivitage 
pesutsüklid ajal, mil kehtib madalam tariif. 
VIITSTARDI nupp* (vt „Käimapanemine ja 
kasutamine“) aitab teil korraldada 
pesutsükleid vastavalt.  
Fosfaadi- ja kloorivabad ensüüme 
sisaldavad pesuained 
• Me soovitame tungivalt kasutada pesuaineid, 
mis ei sisalda fosfaate või kloori, kuna need 
on keskkonnale kahjulikud.  
• Ensüümid on eriti aktiivsed temperatuuril 
50oC ja selle tulemusena saab ensüüme 
sisaldavaid pesuaineid kasutada koos madala 
temperatuuriga pesutsüklitega, et saada samu 
tulemusi kui normaalse 65oC pesutsükliga. 
• Pesuaine raiskamise vältimiseks kasutage 
toodet asjakohastes kogustes tootja soovituste, 
vee kareduse ning pestavate nõude 
määrdumisastme ja koguse alusel. Isegi kui 
nad on biolagunevad, sisaldavad pesuained 
substantse, mis võivad muuta looduse 
tasakaalu.  
* On olemas ainult teatud mudelitel.  
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Rikete kõrvaldamine 

 
Kui nõudepesumasin ei tööta, otsige enne abi kutsumist lahendust allpoololevast nimekirjast.  
 
Probleem Võimalikud põhjused/lahendused 
Nõudepesumasin ei 
lähe käima 

• Pistik pole korralikult seinakontakti pandud või majas puudub vool. 
• Nõudepesumasina uks pole korralikult kinni. 
• On programmeeritud viitstart (vt „Käimapanemine ja kasutamine“). 

Nõudepesumasinast ei 
voola vesi ära 

• Nõudepesumasina tsükkel pole veel lõppenud. 
• Vee sisselaskevoolik on kõverdunud (vt „Paigaldamine“). 
• Äravoolukanal on umbes. 
• Filter on toidujäätmetest umbes. 

Nõudepesumasin teeb 
liiga valju häält 

• Nõud kolisevad üksteise või pihustihoobade vastu. 
• Tekib liiga palju vahtu: pesuainet pole õigesti doseeritud või pole see 
sobiv kasutamiseks nõudepesumasinates (vt „Käimapanemine ja 
kasutamine“). 

Nõud ja klaasid on 
kaetud valge kihi või 
katlakiviga 

• Soola on liiga vähe või ei sobi doseerimine vee karedusega ( vt 
„Loputusvahend ja soola“). 
• Soolajaoturi kaas pole korralikult suletud. 
• Loputusvahend on ära kasutatud või doos on liiga väike. 
• Nõud on tehtud teflonkattega materjalist.   

Nõud ja klaasid on 
triibuga või sinakad 

• Loputusvahendi doos on liiga suur. 

Nõud pole korralikult 
ära kuivanud 

• On valitud pesutsükkel ilma kuivatusprogrammita. 
• Loputusvahend on ära kasutatud või selle doos on liiga väike (vt 
„Loputusvahend ja soola“). 
• Loputusvahendi jaoturi seade pole piisavalt kõrge. 

Nõud pole puhtad • Restid on liiga täis (vt „Restide täitmine“). 
• Nõud pole hästi paigutatud. 
• Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda.  
• Pesutsükkel on liiga õrn (vt „Pesutsüklid“). 
• On tekkinud liiga palju vahtu: pesuaine pole õigesti doseeritud või ei 
sobi kasutamiseks nõudepesumasinates (vt „Käimapanemine ja 
kasutamine“). 
• Loputusvahendi lahtri kaas pole korralikult suletud. 
• Filter on must või umbes (vt „Hooldus ja korrashoid“). 
• Soola on liiga vähe (vt „Loputusvahend ja soola“). 

Nõudepesumasin ei 
võta vett sisse/ suletud 
kraani alarm 
 
(KUIVATUSE ja LÕPU 
märgutuled vilguvad). 

• Veevõrgus pole vett. 
• Vee sisselaskevoolik on kõverdunud (vt „Paigaldamine“). 
• Keerake kraan lahti ja nõudepesumasin hakkab mõne minuti pärast 
tööle. 
• Nõudepesumasin on blokeeritud, sest märgutulede vilkudes ei astutud 
mingeid samme. Lülitage nõudepesumasin välja, kasutades SISSE-
/VÄLJA nuppu, keerake kraan lahti ja lülitage masin sisse tagasi 20 
sekundi pärast samale nupule vajutades. Programmeerige 
nõudepesumasin uuesti ja pange pesutsükkel taas tööle. 

Veega täitmise solenoid 
ventiili talitushäire 
alarm (KUIVATUSE 
valgusindikaator vilgub) 

• Lülitage nõudepesumasin välja, vajutades SISSE-/VÄLJA nuppu ja 
minuti pärast sisse tagasi. Kui alarm jätkub, keerake kinni veekraan 
üleujutusohu vältimiseks, eemaldage pistik seinakontaktist ja võtke 
ühendust tehnilise abiga. 

Vee sisselaskevooliku 
alarm/vee sisselaske 
filter on blokeeritud 
(PESU, KUIVATUSE ja 
LÕPU märgutuled 
vilguvad). 

• Lülitage nõudepesumasin välja, vajutades SISSE-/VÄLJA nuppu. 
Keerake veekraan kinni üleujutusohu vältimiseks ja võtke pistik 
seinakontaktist välja.  
Veenduge, et vee sisselaske filter pole blokeeritud erineva mustuse tõttu 
(vt „Hooldus ja korrashoid“). 

  


