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Paigaldamine 
 
! On väga tähtis säilitada antud kasutusjuhendit 
ohutus kohas. See peaks alati kuuluma pesumasin-
kuivati juurde selle müügi korral, seadmete 
üleandmisel või uude korterisse ümberkolimisel, et 
seadme uus omanik saaks tutvuda selle 
funktsioneerimisega ja hooldusreeglitega ning 
vastavate hoiatustega.  
! Lugege juhendit tähelepanelikult: see sisaldab 
tähtsaid juhiseid pesumasina ohutu paigaldamise  
ja kasutamise kohta. 
 
Pakendist vabastamine ja tasakaalustamine 
 
Pakendist vabastamine 
1.  Eemaldage pesumasin-kuivati pakendist. 
2. Veenduge, et seade ei ole transportimise ajal 
kahjustada saanud. Kahjustuste avastamisel ärge 
lülitage masinat sisse, vaid võtke viivitamatult 
ühendust tarnijaga. 

3. Eemaldage 4 masinat 
transportimise ajal 
paigalhoidnud polti ja 
pesumasina tagaküljel 
asuv  kummikork koos 
vastava tugiseibiga (vt. 
joonist). 
 
4. Sulgege avavused 
masinaga kaasasolevate 
plastikkorkidega  
 

5. Hoidke kõik eemaldatud detailid alles: need on 
vajalikud pesumasina edaspidise võimaliku 
transportimise korral. 
! Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida. 
 
Tasakaalustamine 
 
1. Paigaldage pesumasin ühtlasele ja siledale 

põrandale selliselt, et see ei oleks kokkupuutes 
seinte, mööbli või millegi muuga. 

 
2. Juhul, kui põrand ei ole 
ideaalselt sile, tasakaalus-
tage pesumasin tugijalgade 
reguleerimise teel (vt. 
joonist). Kaldenurk ei tohi 
ületada 2o. 

 
 
 
 

Seadme täpne tasakaalusolek tagab masina 
stabiilsuse, aitab vältida vibratsioone ja liigset  
müra ning kohalt nihkumist töötamisel. Kui 
pesumasin on paigutatud vaipkattega kaetud 
põrandale, reguleerige pesumasina tugijalad 
selliselt, et pesumasina alla jääks piisav ruum 
tõhusaks ventilatsiooniks. 
 
ÜHENDAMINE VEETORUSTIKU JA 
ELEKTRIVÕRGUGA 
 
Täitevooliku ühendamine 
 

1. Asetage tihend A 
täitevooliku otsa ja 
keerake voolik külma vee 
toru ¾ tollise keerme otsa 
(vt. joonist). 
Enne ühendamist laske  
veel voolata kuni see 
muutub selgeks. 
 
2. Ühendage vooliku teine 
ots pesumasin-kuivatiga, 
kruvides selle pesumasina 
tagaküljel ülemises 
paremas nurgas oleva 
külma vee siselaskekraani 
külge (vt. joonis).  

 
3. Veenduge, et voolik pole keerdus ega kokku-
muljutud. 
 
! Vee surve peab olema Tehniliste andmete tabelis 
toodud piirides (vt. järgmist lehekülge)  
! Kui täitevoolik on liiga lühike, pöörduge 
pesumasinate müügile spetsialiseerunud poodi või 
volitatud teeninduskeskuse poole. 
 
! Ärge kunagi kasutage pesumasina veega 
varustamiseks juba kasutatud või vanu voolikuid. 
 
! Kasutage pesumasinaga kaasasolevaid voolikuid 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 3 

Väljavoolu vooliku ühendamine 
 

Ühendage väljavoolu 
voolik seda painutamata 
äravoolu torustikuga või 
spetsiaalsesse seinal 
olevasse äravooluavasse, 
mis asetseb põrandast 65 
kuni 100 cm kõrgusel; 
 
või alternatiivina asetage 
voolik üle vanni või 
kraanikausi serva 
kinnitades kraani külge 
masinaga kaasas oleva 
suunaja. (vt. joonis). 
Vooliku vaba ots ei tohi 
jääda vee alla. 

 
! Ei ole soovitatav kasutada pikendusvoolikuid; 
vajadusel on lubatud pikendamiseks kasutada 
originaal voolikuga samasuguse diameetriga ja 
mitte enam kui 150 cm pikkust voolikut. 
 
Ühendamine elektrivõrguga 
 
Enne seadme pistiku seinakontakti panemist on 
oluline veel kontrollida alljärgnevat: 
 
• Pistikupesa peab olema maandatud ja 

vastama normidele. 
• Pistikupesa peab olema arvestatud taluma 

pesumasina maksimaalset võimsust, mis 
on välja toodud tehniliste andmete tabelis 
(vt. kõrval). 

• Vooluvõrgu pinge peab vastama tehniliste 
andmete tabelis äratoodule (vt. kõrval). 

• Pistikupesa peab vastama masina 
toitepistikule. Vastasel juhul tuleb 
toitepistik või pistikupesa välja vahetada. 
 

! Pesumasin-kuivatit ei tohi paigaldada välja, isegi 
mitte varikatuse alla: erakordselt ohtlik on jätta 
seadet vihma, äikse ja muude ilmastiku tingimuste 
kätte. 
 
! Pesumasin-kuivati peab olema paigaldatud 
selliselt, et oleks tagatud vaba juurdepääs selle 
pistikule 

 
! Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega 
vargapesasid. 
 
 
! Kaabel ei tohi olla kokku keeratud või surutud. 
 
! Kaabli vahetust võib teostada ainult selleks 
volitusi omav tehnik. 
 
Tähelepanu! Tootjafirma ei võta endale vastutust 
tekkinud rikete ja kahjustuste eest, mis on tekkinud 
ülaltoodud juhiste eiramise tõttu. 
 
Esimene pesemistsükkel 
 
Pärast pesumasina paigaldamist, viige üks 
pesutsükkel läbi ilma pesu trumlisse panemata, 
kuid siiski pesuvahendit kasutades ning 
valides programmi 3. 
 
 
 

Tehnilised  andmed 
Mudel IWDE 7105 IWDC 7105 

Mõõdud laius      59,5 cm 
kõrgus   85 cm 
sügavus 53,5cm 

Mahutavus Pesuprogramm:         1 kuni 7 kg 
Kuivatusprogramm:   1 kuni 7 kg  

Elektrilised 
parameetrid 

Vaadake tehniliste andmete tabelit masina 
küljes olevalt plaadilt. 

Hüdraulilised 
parameetrid 

Maksimaalne  veesurve 1 Mpa (10 baari) 
Minimaalne veesurve  0,05 Mpa (0,5 baari)  
Trumli maht 52 liitrit. 

Tsentrifuugimise 
kiirus 

 
Kuni 1000 pööret minutis 

Kontroll-
programmid 
vastavalt  IEC 
456(EN 50229) 
direktiivile 

Pesu: programme 2, temperatuur 60 oC,  
koormatusel kuni 7 kg. 
Kuivatus: esmane kuivati tsükkel peaks 
olema 2kg koormusega ja vali kuivatus tase 
“A1“(IRON DRY) 
Teisejärguline kuivatus tsükkel peaks olema 
5kg koormusega ja vali kuivatus tase 
„A4“(EXTRA DRY) 

 
 

 

Masin vastab järgmistele Euroopa 
Majandusühenduse Direktiividele: 
- 89/336/EEC 03.05.89 (elektromagnetiline 
ühilduvus) ja sellele järgnevatele 
modifikatsioonidele. 
- 2002/96/EC  
- 2006/95/EC (madalpinge) 
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PESUMASIN-KUIVATI KIRJELDUS  
 

Juhtpaneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesuvahendite sahtel: kasutatakse 
pesuvahendite ja pesemislisandite jaoks (vt. 
„Pesuvahendid ja pesu”).  
 

Nupp ON/OFF (SISSE/VÄLJA) : lühida 
vajutusega sellele nupule lülitatakse masinat 
sisse ja välja. Roheline valgusindikaator 
START/PAUSE, mis vilgub aeglaselt, 
näitab seda, et masin on sisselülitatud 
seisundis. Selleks, et pesumasin-kuivatit 
pesemisprogrammi kestvuse ajal välja 
lülitada, vajutage sellele nupule ja hoidke 
seda umbes 2 sekundit allavajutatuna; juhul, 
kui sellele nupule vajutatakse lühidalt või nö 
juhuslikul, masin välja ei lülitu. Juhul, kui 
masin lülitatakse pesemistsükli ajal välja, 
siis antud pesemistsükkel katkeb. 
 
PESEMISPROGRAMMIDE nupp: 
kasutatakse soovitud pesemistsüklite  
programmeerimiseks. (vt. Pesemisprogrammide 
tabel) 
FUNKTSIOONIDE nupud koos valgus-
indikaatoriga: kasutatakse täiendavate 
lisafunktsioonide valikuks. Indikaatortuli vastab 
vastavale valitud lisafunktsioonile. 
 
TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE nupp : on 
nähtud ette tsentrifuugimiskiiruse valikuks või 
selle väljalülitamiseks – vastav seisund 
kuvatakse displeile. 
 

TEMPERATUURI reguleerimisnupp : 
vajutage sellele nupule temperatuuri 
seadistamiseks või pesemiseks külma veega, 
vastav seadistus kuvatakse displeil. 
 

KUIVATUS nupp : vajutades seda nuppu 
saate suurendada või vähendada kuivatus astet 
või ilmub displaile aeg (v.t. Pesemisprogrammi 
ja kuivatus programmi käivitust). 
 
START/PAUSE nupp koos valgus-
indikaatoriga: kui roheline valgusindikaator 
vilgub aeglaselt, siis vajutage pesemistsükli 
käivitamiseks sellele nupule. Kui 
pesemistsükkel on käivitunud, siis jääb see 
valgusindikaator püsivalt põlema. 
Pesemisprogrammi ajutiseks katkestamiseks 
vajutage sellele nupule uuesti; 
valgusindikaator hakkab põlema oranžilt, 
kui aga LUUGI LUKUSTUSE sümbol  
enam ei põle, siis võib pesumasina luugi 
avada. Selleks, et jätkata sama 
pesemistsükliga sellest punktist, kus ta 
katkestati, tuleb sellele nupule pärast luugi 
sulgemist lihtsalt uuesti vajutada. 
 
 
Standby režiim 
 
Käesolev pesumasin on kooskõlas uute 
energiasäästlikkuse eeskirjadega varustatud 
automaatse Standby režiimiga, mis rakendub 
juhul, kui mõne minuti jooksul ei ole toimunud 
mingit tegevust. Vajutage lühidalt nupule 
ON/OFF ja oodake, kuni masin uuesti käivitub.  
 
 

FUNKTSIOONIDE 
nupud koos  valgus-
indikaatoritega 

DISPLEI 

Temperatuuri 
reguleerimisnupp 

START/PAUSE 
nupp koos indikaatoriga 

Pesuvahendi sahtel 

ON/OFF nupp 
(sisse/välja) 
 

Tsentrifuugimis-  
kiiruse nupp 
        

Programmivaliku 
            nupp Kuivatus 

nupp 
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Displei  
 

 
Displei on väga kasulik masina programmeerimisel ning ta edastab suurepäraselt olulist informatsiooni. 
 
Käigusolevate programmide kestvust ning ka kuni käigusoleva programmi lõppemiseni jäänud aega on 
võimalik näha sektsioonist A; juhul, kui on valitud VIITSTART funktsioon, siis kajastatakse displeil 
kuni valitud programmi käivitumiseni jäänu ajaperioodi. Peale selle,  vajutades vastavale nupule, kuvab 
masin automaatselt maksimaalse temperatuuri, tsentrifuugimise kiiruse ja kuivatus astet või masina poolt 
valitud tsükli jooksul saavutatud ajalisi väärtusi.  
 
 Programmi faasid kajastuvad vastavalt valitud programmidele käimasolevale programmile, mida 
kuvatakse sektsioonis B: 
 

Pesemine 

Loputamine 

Tsentrifuugimine/Tühjendamine 

Kuivatus 

Ikoone, mis vastavad käsklustele „Temperatuur“ , „Kuivatus“  ja „Tsentrifuugimine“ , kuvatakse 
sektsioonis C üksteise all ülevalt alla: 
Juhul, kui sümbol  hakkab põlema, siis on displeilt näha sisestatud „Temperatuuri“ suurus. 

Juhul, kui sümbol  hakkab põlema, kui kuivatust seadistatakse.  
Kui aga põlema hakkab sümbol , siis on displeilt näha „Tsentrifuugimise“ kiirus. 
 

 LUUGI LUKUSTUSE SÜMBOL  
 
Kui see valgusindikaator on sisselülitunud, siis see näitab, et luuk on lukustatud. Mistahes kahjustuste 
vältimiseks oodake, kuni  lukustuse sümbol on kustunud.  
Selleks, et avada luuki käimasoleva pesutsükli ajal, vajutage nupule START/PAUSE; luuki on võimalik 
avada alles pärast seda, kui  LUUGI LUKUSTUSE SÜMBOL  on kustunud. 
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PESEMIS-  JA KUIVATUSPROGRAMMI KÄIVITAMINE 
 
1. LÜLITAGE PESUMASIN SISSE. Selleks vajutage nupule . Valgusindikaator START/PAUSE 
hakkab aeglaselt vilkuma. 
 
2. PANGE PESU MASINASSE. Avage masina esiküljel olev luuk. Pange pesu masinasse, veenduge 
sealjuures, et te pole ületanud maksimaalset lubatud koormust, mis on märgitud programmide tabelis.  
 
3. MÕÕTKE VÄLJA PESUVAHENDI KOGUS. Tõmmake välja pesuvahendi dosaator ning pange 
pesuvahend vastavasse sektsiooni nii, nagu seda on kirjeldatud peatükis „Pesuvahendid ja pesu”. 
 
4.  SULGEGE LUUK. 
 
5. VALI PESUPROGRAMM. Vali pesuprogrammi nuppu abi soovitud programm, temperatuur ja 
tsentrifuugimis kiirus on iga tsükli jaoks seadistatud, neid saab ise kohendada. Aja jääk ilmub displaile.  
   
6. SEADISTAGE VAJALIK PESEMIS-TSÜKKEL. Kasutage selleks vastavaid nuppe: 
 

 Temperatuuri ja/või tsentrifuugimise kiiruse seadistuste muutmine. Masin kuvab 
automaatselt temperatuuri ja tsentrifuugimise kiiruse, mis on antud pesemistsüklile ette nähtud, või siis 
kõige sagedamini kasutatavad valikud juhul, kui need sobivad valitud tsükliga. Temperatuuri on võimalik 
langetada vajutades nupule  kuni külma veega pesemiseni välja, mida tähistab märge „OFF“. 
Tsentrifuugimiskiirust võib kord-korralt vähendada, vajutades nupule  seni kaua, kuni tsentrifuugimine 
on täielikult välja lülitatud („OFF“ seadistus). Juhul, kui neile nuppudele vajutatakse uuesti, taastub 
nende maksimaalne seadistus.   
 

Kuivatus tsükli seadistamine 
Esmasel nupu vajutamisel, muudab masin automaatselt maksimaalseima kuivatus tsükli peale, mis on 
kooskõlas pesutsükliga. Järgneva vajutusega vähendatakse kuivatus taset ja kuivatus aega, kuni tsükkel 
on täielikult kõrvaldatud („OFF“) 
Kuivatust saab järgnevalt seadistada: 
A – põhineb soovitud pesu kuivatus tasemest: 
 
Triikimiskuiv: sobiv riietele mis hiljem vajavad triikimist. Ülejäänud niiskus muudab kortsud pehmeks ja  
muudab kortsude eemaldamise lihtsamaks, displeile ilmub „A1“. 
Riidepuu kuiv: ideaalne riietele, mis ei vaja täieliku kuivatamist, displeile ilmub „A2“. 
Riidekapi kuiv: sobiv pesule, mida võib panna tagasi riietekappi ilma triikimata, displeile ilmub „A3“. 
Extra kuiv: sobiv rõivastele, mis vajavad täieliku kuivatamist, näiteks pesemisnuustik ja hommikumantel, 
displeile ilmub „A3“. 
B - Põhjaks on aeg: 30-180 minutini. 
Kui su pesu kogus on tunduvalt suurem, kui maksimaalne koormus (vt. külgnevat tabelit), teosta pesemis-
tsükkel ja kui see on lõpetanud, siis jaga rõivad kruppidesse ja pane osad tagasi trumlisse. Selles punktis 
järgnege ettenähtud juhist „Ainult kuivatus“. Korda sama protseduuri ülejäänud riietega. 
MÄRKUS: Jahutus aeg lisandub alati iga kuivatus tsükli lõppu. 
 
Ainult kuivatus 
Kasutage tsükli valik nuppu, et valida kuivatamis-tsükkel (11,12 või 13) vastavalt millist tüüpi 
materjaliga on tegemist. Soovitud kuivatus astet või aega saab samuti valida KUIVATUS  nuppu abil. 
 

Pesemistsükli seadistuste muutmine 
• Valikfunktsiooni võimaldamiseks vajuta vastavale nupule; valitud programminupule vastav 

valgusindikaator hakkab põlema. 
• Valiku tühistamiseks vajutage samale nupule uuesti; valgusindikaator lülitub välja. 
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!  Juhul, kui valitud valikfunktsioon ei ühildu eelnevalt pogrammeeritud pesemistsükliga, hakkab vastava 
valikfunktsiooni valgusindikaator vilkuma ning soovitud valikfunktsioon ei aktiveeru. 
! Juhul, kui valitud valikfunktsioon ei ühildu mõne teise valikfunktsiooniga, mis on eelnevalt valitud 
olnud, siis hakkab vilkuma selle eelnevalt valitud valikfunktsioonile vastav valgusindikaator ning 
aktiveeritakse ainult teisena valitud valikfunktsioon, kusjuures sellele teisena valitud valikfunktsioonile 
vastav valgusindikaator jääb püsivalt põlema. 
! Valikfunktsioonid võivad mõjutada soovituslikku laadimiskogust ja pesemistsükli kestvust. 
 
7. KÄIVITAGE PROGRAMM. Vajutage nupule START/PAUSE. Vastav indikaator muutub 
roheliseks ja jääb püsivalt põlema, sealjuures masina luuk lukustub (LUUGI LUKUSTUSE sümbol  
põleb).  Valitud pesemistsükli vahetamiseks siis, kui see on juba käimas, katkestage pesemistsükkel ja 
peatage pesumasin-kuivati, vajutades nupule START/PAUSE (sealjuures hakkab valgusindikaator 
START/PAUSE aeglaselt oranživärvilisena vilkuma) ;  seejärel valige uus pesutsükkel ning vajutage 
uuesti nupule START/PAUSE. 
Selleks, et avada masina luuki siis, kui pesemistsükkel on juba käimas, vajutage nupule START/PAUSE; 
kui LUUGI LUKUSTUSE sümbol on kustunud, on võimalik masina luuki avada. 
Selleks, et käivitada pesemistsüklit samast punktis, kus see katkestati, vajutage uuesti nupule 
START/PAUSE. 
 
8. PROGRAMMI LÕPETAMINE. Sellest annab märku teksti „END” ilmumine displeile; kusjuures 
luuki võib avada alles siis, kui LUUGI LUKUSTUSE sümbol  on kustunud. Avage luuk, võtke pesu 
masinast ja lülitage masin vooluvõrgust välja.  
 
! Juhul, kui soovite lõpetada pesemistsükli, mis on juba alanud, vajutage nupule  ja hoidke seda 
allavajutatuna. Pesemistsükkel peatatakse ja masin lülitub välja. 
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PESUMASIN-KUIVATI KIRJELDUS JA PROGRAMMI 
KÄIVITAMINE 
 

Juhtpaneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesuvahendite sahtel: kasutatakse pesuvahendite 
ja pesemislisandite jaoks (vt. „Pesuvahendid ja 
pesu”).  
Nupp ON/OFF (SISSE/VÄLJA): lülitab 
masina sisse ja välja. 
 
PROGRAMMIVALIKU nupp: programmeerib 
pesemistsükleid. Pesemistsükli ajal nupp ei pöörle. 
 
FUNKTSIOONIDE nupud koos valgus-
indikaatoriga: see on nähtud ette täiendavate 
lisafunktsioonide valikuks. Indikaatortuli vastab 
vastavale valitud lisafunktsioonile. 
 
TEMPERATUURI reguleerimisnupp: on 
ettenähtud temperatuuri seadistamiseks või 
pesemiseks külma veega (vt. „Pesutsükli 
individualiseerimine”). 
 
KUIVATI nupp: on nähtud ette kuivati programmi 
valikuks. 
(vt. „Pesutsükli individualiseerimine”). 
 
 
PESUFAASI KULGEMISE/ VIITSTARDI 
valgusindikaatorid: kasutatakse pesufaaside 
kulgemise jälgimiseks. 
Sisselülitunud valgusindikaator näitab, milline 
pesemisfaas on käimas. 
Juhul, kui valitud on viitstardi funktsioon, 
kuvatakse pesemisprogrammi käivitumiseni jäänud 
aega (vt. järgmist lehekülge).   

 

LUUK LUKUSTATUD valgusindikaator: 
näitab kas luuki on lubatud avada või mitte (vt. 
järgmist lehekülge).   

START/PAUSE nupp koos valgusindikaatoriga 
käivitab või katkestab ajutiselt pesemis-
programmi. 
Märkus: Käimasoleva pesemistsükli ajutiseks 
katkestamiseks vajutage seda nuppu. Vastav 
indikaator hakkab oranžilt vilkuma ja 
käimasoleva pesemistsükli indikaator jääb 
põlema pidevalt. Kui LUUGI LUKUSTUSE 
valgusindikaator  on kustunud, võib luugi 
avada. 
Pesu pesemise jätkamiseks kohalt, kus see oli 
katkestatud, vajutage seda nuppu uuesti. 
 
Standby režiim 
 
Käesolev pesumasin on kooskõlas uute 
energiasäästlikkuse eeskirjadega varustatud 
automaatse Standby režiimiga (ooterežiimiga), 
mis rakendub juhul, kui mõne minuti jooksul ei 
ole toimunud mingit tegevust. Vajutage lühidalt 
nupule ON/OFF ja oodake, kuni masin uuesti 
käivitub.  

LUUK LUKUSTATUD 
valgusindikaator 
 

FUNKTSIOONIDE 
nupud koos  valgus-
indikaatoritega 

Temperatuuri 
reguleerimisnupp 

START/PAUSE 
nupp koos indikaatoriga 

Pesuvahendi sahtel 

ON/OFF nupp 
(sisse/välja) 
 

KUIVATUS 
nupp  

Programmivaliku 
            nupp 

PESUFAASI kulgemise/ 
VIITSTARDI valgusindikaatorid 
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INDIKAATORID  
 
Indikaatorid edastavad kasutajale oluliselt tähtsat 
informatsiooni.  
 
Edasilükatud käivitumine ehk viitstart 
 
Juhul, kui on aktiviseeritud funktsioon VIITSTART  
(vt. „Pesutsükli individualiseerimine”), hakkab 
pärast pesutsükli käivitamist vilkuma indikaator, mis 
vastab valitud ajaperioodile: 
 

 
Aja kulgedes kajastatakse järelejäänud ooteaega 
ning vilkuma hakkab järelejäänud ajale vastav 
indikaator.  

 
 
Valitud programm käivitub alles siis, kui valitud 
edasilükkamisperiood on möödunud. 
 
 

Käimasoleva tsüklifaasi indikaatorid: 
Pärast pesemisprogrammi väljavalimist ja 
käivitamist hakkavad pesufaaside indikaatorid 
üksteise järgi põlema, kajastades sellega  
programmi vastava faasi teostamist. 
 
Pesemine 
 
Loputamine 
 
Tsentrifuugimine/Tühjendamine 
 
Kuivatus  
 
Pesemistsükli lõpp 
 
MÄRKUS: peale pesutsükli lõppemist oleks 
soovitatud KUIVATUS nupp tagasi asendisse 0 
panna. 
 
Täiendavate funktsioonide nupud ja vastavad 
indikaatorid 
Funktsiooni valimise korral hakkab põlema 
indikaator vastaval nupul.  
Juhul, kui valitud funktsioon ei sobi kokku 
etteantud programmiga, hakkab nupp vilkuma ja 
taolist funktsiooni ei käivitata. 
Juhul, kui valitud programm ei sobi kokku mõne 
teise varemvalitud funktsiooniga, jääb 
sisselülitatuks ainult viimativalitud funktsioon. 
 

 LUUGI LUKUSTUSE INDIKAATOR  
Kui see indikaator on sisselülitunud, siis see 
näitab, et luuk on selle juhusliku avanemise 
ärahoidmiseks blokeeritud. Enne luugi avamist 
veenduge, et lukustuse indikaatorid oleksid 
kustunud (oodake ligikaudu 3 minutit). Selleks, 
et avada luuki käimasoleva pesutsükli ajal, 
vajutage nupule START/PAUSE; luuki on 
võimalik avada alles pärast seda, kui  LUUGI 
LUKUSTUSE indikaator on kustunud. 

PESEMISPROGRAMMI KÄIVITAMINE 
 
1. Lülitage pesumasin-kuivati sisse vajutades nupule ON/OFF. Paariks sekundiks süttivad kõik 
indikaatorid, misjärel jääb harvalt vilkuma  indikaator START/PAUSE. 
2. Pange pesu masinasse ja sulgege luuk. 
3. Seadistage programmivaliku nupu abil vajalik programm. 
4. Seadistage pesemise temperatuur (vt. „Pesutsükli individualiseerimine”). 
5. Vajadusel seadistage kuivati tsükkel (vt. „Pesutsükli individualiseerimine”). 
6. Lisage pesuvahendid ja pesulisandid (vt. „Pesuvahendid ja pesu”). 
7. Lülitage sisse vajalikud lisafunktsioonid. 
8. Käivitage programm kasutades nuppu START/PAUSE. vastav indikaator hakkab roheliselt põlema. 
Valitud tsükli tühistamiseks, katkestage tsükkel, vajutades nupule START/PAUSE; seejärel valige uus 
pesutsükkel. 
9. Programmi lõpetamisest annab märku indikaatori END siselülitumine. Luuki võib avada alles siis, 
kui LUUGI BLOKEERINGU  indikaator on kustunud. Avage luuk, tühjendage masin ja jätke luuk 
trumli kuivamiseks poolavatuks. Lülitage seade(pesumasin-kuivati) välja vajutades ON/OFF nupule. 
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PROGRAMMID 
PROGRAMMIDE TABEL 

Pr
og

ra
m

m
i

 

Programmi kirjeldus 
Maks. 
temp. 
(OC) 

Maks. 
kiirus 
(pöörete 
arv min) 

Kuivatus 

Pesemisvahendid Maks. trumli 
täituvus kg. Tsükli 

kestvus Eelpesu Pesemine Valgen
damine 

Lopu-
tus 

Norm Eco 
Time 

Igapäevased programmid 

Pesem
istsükli kestvust võib vaadelda displeilt 

1 PUUVILLANE EELPESUGA: äärmiselt määrdunud 
valge pesu 

90o 1000 •  •  •  - •  7 - 

2 PUUVILLANE: äärmiselt määrdunud valge pesu 90o 1000 •  - •  •  •  7 - 

2 PUUVILLANE (1): tugevalt määrdunud valge ja värviline 
vastupidav pesu 

60o 1000 •  - •  •  •  7 - 

2 PUUVILLANE (2): tugevalt määrdunud valge ja värviline 
õrn pesu 

40o 1000 •  - •  •  •  7 - 

3 PUUVILLANE: tugevalt määrdunud valge ja vastupidav 
värviline pesu 

60o 1000 •  - •  •  •  7 3,5 

4 VÄRVILINE PUUVILLANE (3): vähe määrdunud valge 
ja värviline õrn pesu 

40o 1000 •  - •  •  •  7 3,5 

5 SÜNTEETIKA: vähemäärdunud vastupidava värviga pesu 60o 800 •  - •  •  •  23 2 

Spetsiaalsed programmid 
6 VILLANE villase, kašmiiri jne.  jaoks 40o 800 - - •  - •  1,5  

7 SIID/KARDINAD siidist ja viskoosist toodete ja aluspesu 
jaoks 30o 0 - - •  - •  1  

8 JEANS 40o 800 •  - •  - •  3  

9 SPORT LIGHT vähemäärdunud 30o 600 - - •  - •  3  

10 SPORDIJALATSID 30o 600 - - •  - •  Maks 
2 paari  

Kuivatus 
11 PUUVILLASE KUIVATUS - - •  - - - - 5 - 
12 SÜNTEETILISE KUIVATUS - - •  - - - - 3 - 
13 EXPRESS PESEMINE & KUIVATAMINE 30o 1000 •  - •  - •  0,5 - 

Osalised pesemisprogrammid 

 Loputamine - 1000 •  - - •  •  7 - 
 Tsentrifuugimine - 1000 •  - - - - 7 - 
 Vee väljalaskmine  - 0 - - - - - 7 - 

Kõikidele testimisinstituutidele:                                                                                                     Märkus: Tabelis toodud andmed on tinglikud 
1) Testpesuprogrammid vastavalt direktiivile EN 50229: seadistage programm 2 temperatuurile 60oC. 
2) Pikkaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm 2 temperatuurile 40oC. 
3) Lühiajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage programm 4 temperatuurile 40oC. 
 

VALIKFUNKTSIOONID 
EcoTime 
Seda valikfunktsiooni valides on võimalik 
reguleerida trumli pöörlemiskiirust, temperatuuri 
ja vähendada veekulu kergelt määrdunud 
puuvillaste ja sünteetiliste esemete korral (vt. 
Programmide tabel). „EcoTime” võimaldab teil 
pesta lühema ajakuluga ning säästes vett ja 
elektrienergiat. Me soovitame kasutada vedelaid 
pesemisvahendeid, mida on doseeritud täpses 
vastavuses pesukogusega. 
 
! See funktsioon ei ole ühildatav programmidega 
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13,  

Plekkide eemaldamine 
Valgendamisprogramm on töötatud välja tõrksate 
plekkide eemaldamiseks. Paigaldage spetsiaalne 
mahuti 4 (kaasas masinaga) sektsiooni 1. 

Pesuvalgendajat sisse 
valades olge ettevaatlik 
ning ärge ületage 
maksimaalset taset „max“, 
mis on märgitud sahtli 
keskmisele teljele (vt. 
joonist). 
Selleks, et käivitada pesu 

valgendamise programmi, valage pesuvalgendaja 
spetsiaalsesse sahtlikesse 4, valige programm 
„Loputamine“ (Rinse) ning aktiveerige 
plekkide eemaldamise valikfunktsioon „Plekkide 
eemaldamine“ .Spetsiaalse sahtlikese 4 
kasutamine välistab „Eelpesu“ (Pre-wash) 
valikfunktsiooni kasutamise. 

! See funktsioon ei ole ühildatav programmidega 
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
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 Superloputus 
 
Selle valikfunktsiooni puhul on loputuse 
efektiivsust suurendatud ning see garanteerib 
pesuvahendi optimaalse eemaldamise. See 
funktsioon sobib eriti hästi pesuvahendi suhtes 
ülitundliku nahaga inimestele 
! See funktsioon ei ole ühildatav programmidega  
11, 12, 13  
 

Viitstardi seadistamine   
Selleks, et seadistada valitud pesuprogrammile 
viitstarti, vajutage korduvalt vastavale nupule, 
kuni soovitud edasilükkamise periood on 
saavutatud. Kui see valikfunktsioon on 
võimalik, jääb displeil indikaator põlema. 
Viitstardi valiku tühistamiseks vajutage sellele 
nupule seni kaua, kuni displeile ilmub kiri 
„OFF.  
 
!See funktsioon ühildub kõikide 
programmidega. 
 
 



PESUVAHENDID JA PESU 
 
Pesuvahendite dosaator 
Hea pesemistulemus sõltub ka pesuvahendite õigest 
doseerimisest: üleliigne pesuvahendi kogus ei taga 
head pesemistulemust, pigem vastupidiselt võib 
põhjustada sadestuste teket masina sees või 
keskkonna reostumist. 
 
! Ärge kunagi kasutage pesumasinas käsipesuks 
mõeldud pesuvahendeid, kuna need tekitavad liigset 
vahtu.  

Tõmmake dosaatori sahtel 
välja ja täitke pesuvahendiga 
või pesemislisanditega 
järgneval viisil: 
 
Sahtel 1: pesuvahend 
(pulber) eelpesu jaoks 
Enne pesupulbri sissevalmist 
veenduge, lisadosaator nr. 4 
on eemaldatud. 

Sahtel 2: pesuvahend pesemiseks (pesupulber või 
pesemisvedelik) 
Vedelat pesuvahendit võib valada pesumasinasse 
ainult vahetult enne pesumasina käivitamist. 
Sahtel 3: Lisandid (pesupehmendajad, jt.) 
Pesupehmendaja ei tohiks ulatuda loputusvahendite 
sahtli põhjas olevast võrgust kõrgemale. 
Täiendav dosaator 4: Pesuvalgendaja. 
 
Pesu ettevalmistamine 

• Sorteerige pesu: 
-  sõltuvalt kangatüübist/etiketil olevast tähistusest; 
-  vastavalt värvile: eraldage värviline pesu valgest 

pesust. 
 Eemaldage taskutest kõik esemed ja kontrollige 
nööpide kinnitust; 
 Ärge ületage pesu maksimaalselt lubatud kaalu, mis 
on äratoodud kuiva pesu kohta 

Tugevad kangad: maks 7 kg 
Sünteetilised kangad: maks. 3 kg 
Õrnad kangad: maks. 2 kg 
Villane: maks. 1,5 kg  
Siid: maks. 1 kg 

Kui palju pesu kaalub? 
1 voodilina  400 – 500 g. 
1 padjapüür 150 – 200 g 
1 laudlina    400 – 500 g 
1 kittel         900 – 1200 g 
1 käterätt     150 – 250 g 
 

Spetsiaalsed pesemisprogrammid 
Villane: kõiki villaseid esemeid võib pesta kasutades 
programmi 6, sealjuures isegi neid esemeid, mille 
etiketile on märgitud „lubatud ainult käsipesu” . 

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage 
spetsiaalseid pesemisvahendeid ning ärge ületage 
villase puhul lubatud pesukoguse kaalu 1,5 kg. 
 
Siid: Kasutage kõikide siidist asjade pesuks 
spetsiaalset pesemisprogrammi nr. 7. Samuti me 
soovitame kasutada õrnade kangaste jaoks 
ettenähtud spetsiaalset pesuvahendit. 
Kardinad: Kardinad on soovitav kokku keerata ja 
panna padjapüüri või võrkkotti. Kasutage 
pesemisprogrammi nr. 7. 
Jeans: Keerake teksastel enne pesemist sisemine 
külg väljapoole ning kasutage ainult vedelat 
pesemisvahendit. Kasutage pesemisprogrammi nr. 
8. 
Sport Light (pesemisprogramm 9): ettenähtud 
kergelt määrdunud sportlike rõivaesemete 
(treeningülikonnad, püksid jmt.) pesemiseks; 
parimate tulemuste saavutamiseks soovitame me 
„Programmide tabelis” toodud maksimaalseid 
koormusi mitte ületada. Samuti soovitame me 
kasutada vedelaid pesemisvahendeid ning 
doseerida neid poolkoormusele vastavalt. 
Spordijalatsid (pesemisprogramm 10): ettenähtud 
spordijalatsite pesemiseks; parimate tulemuste 
saavutamiseks ärge peske rohkem kui 2 paari 
korraga. 
Express Pesemine & Kuivatamine 
(pesemisprogramm 13): antud pesemisprogramm on 
välja töötatud  kergelt määrdunud esemete kiireks 
pesemiseks ja kuivatamiseks. Seda tsüklit võib 
kasutada pesemiseks ja kuivatamiseks, trumli 
maksimaalse täituvusega 0,5kg seda ainult 40 
minutiga. Et saavutada parimaid tulemusi, kasuta 
vedelaid pesemisvahendeid ja eel-töötle käised, kraed 
ja plekid. 
 
Pesu tasakaalustamissüsteem 
Iga tsentrifuugimise eel liigse vibratsiooni 
ärahoidmiseks jaotab masin pesu trumlis ühtlaselt 
laiali. See saavutatakse trumli pideva pöörlemisega 
kiirusel mis veidi ületab tavapärast pesemiskiirust. 
Juhul, kui pärast mitmekordset katset ei ole pesu 
siiski ühtlaselt jaotunud, teostab masin 
tsentrifuugimist tavapärasest kiirusest madalamal 
kiirusel. Juhul, kui pesu on siiski ülemääraselt 
tasakaalust väljas, teostab pesumasin-kuivati 
tsentrifuugimise asemel uuesti pesu jaotamist. 
Pesu ühtlase jaotamise ja tasakaalustamise 
toetamiseks soovitame me paigutada suuremaid ja 
väiksemaid pesuesemeid masinasse 



Hoiatused ja soovitused 
 

! Antud pesumasin-kuivati on töötatud välja ja 
valmistatud vastavalt rahvusvahelistele 
ohutusnormidele. Lugege hoolikalt käesolevaid 
hoiatusi, mis on antud Teie enda ohutust silmas 
pidades.  
 
Üldised ohutusreeglid 
• Masin on ettenähtud kasutamiseks koduses 

majapidamises.  
• Pesumasin-kuivatit võivad kasutada ainult 

täiskasvanud isikud, kes järgivad käesolevas 
juhendis toodud juhiseid. 

• Ärge puudutage töötavat masinat juhul, kui teie 
käed või jalad on niisked; ärge kasutage seadet 
paljajalu olles või olles ise niisketes riietes. 

• Pistiku eemaldamiseks pistikupesast ärge tirige 
toitekaablit, vaid hoidke kinni pistikust endast. 

• Ärge avage pesuvahendite sahtlit pesemisprotsessi 
käigus. 

• Ärge katsuge väljapumbatavat vett, kuna selle 
temperatuur võib olla väga kõrge. 

• Kategooriliselt on keelatud kasutada pesumasina 
ukseluugi avamisel jõudu: see võib kahjustada 
blokeerimisseadeldist.  

• Rikete korral ärge mistahes asjaolude puhul 
puudutage viga kõrvaldada püüdes masina sisemisi 
detaile. 

• Ärge lubage lastel mängida töötava pesumasina 
lähedusse.. 

• Pesemisprotsessi käigus võib pesumasina luuk 
kuumeneda.   

• Pesumasina ümberpaigutamisvajaduse korral tehke 
seda piisava ettevaatlikkusega kahekesi või 
kolmekesi. Ärge kunagi üritage tõsta masinat 
üksinda, kuna see masin kaalub väga palju. 

• Enne pesu pesumasin-kuivatisse panemist 
veenduge, et trummel on tühi. 

• Kuivatusprogrammi ajal luuk võib muutuda üsna 
kuumaks. 

• Ärge kasutage masinat riiete kuivatamiseks, mis on 
eelnevalt lahustitega pestud.(näiteks 
trikloroetüleeniga) 

• Ärge kasutage masinas vahtkummist või muu 
sellise elastse eseme materjale. 

• Veenduge, et vee sisselaskekraan oleks avatud 
masina kasutamisel. 

 
Utiliseerimine 
• Pakkematerjali hävitamisel järgige kohalike 

pakkematerjalide utiliseerimise nõudeid. 
• Vastavalt pesumasina utiliseerimine: Euroopa 

määrusega 2002/96/EC elektrilistest ja 
elektroonilistest seadmetest jäätmete kohta on 

keelatud vanade elektriliste majapidamis-
seadete utiliseerimine tavapärasel olmeprahi 
utiliseerimiseks rakendataval viisil. Vana 
olmetehnika tuleb selles sisalduvate materjalide 
taaskasutamise ja ümbertöötlemise 
optimeerimist ning inimeste tervise kaitsmist ja 
keskkonnasaastuse vähendamist silmas pidades 
kokku koguda eraldi muust prahist. Tootel olev 
läbikriipsutatud „prügikonteineriga” sümbol 
tähendab kohustust selliseid masinaid 
utiliseerimisel eraldi kokku koguda. 

 
Tarbijatel tuleb oma vanade olmeseadmete 
korrektse utiliseerimise kohta täpsema 
informatsiooni saamiseks võtta ühendust oma 
kohaliku omavalitsusega või seadmete jaemüüjaga. 
 
Luugi avamine avarii korral 
Kui elektrienergia katkestuse tõttu ei ole võimalik 
avada masina luuki, et puhas pesu välja võtta, 
toimige järgnevalt:   

1. Eemaldage pesu-masina 
pistik seina-kontaktist  
2. Veenduge, et veetase 
pesumasinas oleks luugi 
avast allpool. Vastasel 
korral juhtige üleliigne 
vesi väljalaske vooliku 
kaudu ämbrisse, nii nagu 
on näidatud juuresoleval 
pildil. 
 
3. Eemaldage kruvikeeraja 
abil pesumasin-kuivati 
alumine ääreliist (vt. 
joonist). 
 
 

4. Tõmmake välja  joonisel näidatud plastikust 
keeleke kuni vabaneb plastikust blokeerimiskruvi. 

 
Seejärel tõmmake seda allapoole ja avage 
samaaegselt luuk.  

 
5. Asetage kohale alumine liist olles enne selle 
kinnitamist masina külge veendunud, et selle 
konksud on vastavates aasades. 
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Tehniline teenindamine ja hooldus 
 
Vee ja elektri väljalülitamine 
 
• Pärast igakordset pesemist sulgege vee 

sisselaskekraan. Sel viisil Te vähendate oma 
pesumasin-kuivati veetorustiku kulumist ning 
väldite võimalikke lekkeid.  

• Alati enne pesumasin-kuivati puhastamist või 
mistahes hooldustoimingute tegemist 
eemaldage toitepistik vooluvõrgust. 

 
Pesumasina puhastamine 
 
Puhastage masina välimisi ja kummist osi sooja 
seebiveega niisutatud pehme lapi abil. Ärge 
kasutage selleks lahusteid ega abrasiivseid 
puhastusvahendeid. 
 
Pesuvahendite dosaatori puhastamine 

 
Pesuvahendite dosaatori 
eemaldamiseks tõstke ja 
tõmmake dosaatorit 
väljapoole (vt. joonist). 
Peske dosaatorit sooja 
veega. 
Seda toimingut tuleb teha 
regulaarselt. 
 
 

Masina ukseluugi ja trumli hooldamine 
 
• Trumlisse ebameeldiva lõhna ja hallituse 

tekke vältimiseks jätke alati pärast igakordset 
pesemist pesumasina ukseluuk alati pooleldi 
avatuks. 

 
Pumba puhastamine 
 
Pesumasin-kuivati on varustatud isepuhastuva 
pumbaga, mis ei tohiks vajada puhastamist ega 
erilist hooldamist. Siiski võivad mõnikord 
pisiesemed (mündid, nööbid) sattuda juhuslikult 
filtrisse, mis kaitseb pumpa ja mis paikneb 
pumba alumises osas,  masina alumise 
esipaneeli taga. 
 
! Veenduge eelnevalt, et pesemistsükkel oleks 
lõppenud ja eemaldage toitepistik vooluvõrgust. 
Filtrite eeskambrile ligipääsemiseks: 
 

1. Eemaldage 
kruvikeeraja abil 
pesumasin-kuivati 
alumine ääreliist (vt. 
joonist); 

2. Keerake filtrikate 
lahti, pöörates seda 
kellaosutile 
liikumisele 
vastupidises suunas 
(vt. joonist).  
Väheses koguses vee 
väljavoolamine on 
normaalne nähtus. 

 
3. Puhastage filtri sisemust hoolikalt; 
4.  Keerake filtrikaas tagasi; 
5. Paigaldage esipaneel tagasi, olles eelnevalt 
veendunud, et konksud on asetunud oma 
aasadesse õigesti. 

 
Täitevooliku kontrollimine 
 
Kontrollige voolikut vähemalt kord aastas. 
Vähimagi lekkekahtluse või kahjustuste 
märkamise korral asendage voolik viivitamatult. 
Masina töötamise ajal on voolikule avalduv 
veesurve suhteliselt tugev, mis võib põhjustada 
kahjustatud vooliku ootamatu purunemise. 
 
! Ärge kunagi kasutage vanu, varem kasutuses 
olnud voolikuid. 
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Vigade kõrvaldamine 
 
Kui Teie pesumasin  ei tööta korralikult, siis enne, kui pöörduda volitatud hoolduskeskuse poole (vt. 
„Tehniline teenindus”), proovige probleemi ise kõrvaldada, lugedes alljärgnevaid soovitusi.  
 
Probleem Võimalikud põhjused/ lahendused 
Pesumasin-kuivati ei hakka 
tööle 

• Toitepistik ei ole pistikupessa sisestatud või on sisestatud kehvasti. 
• Tegemist võib olla voolukatkestusega majas. 

Pesemistsükkel ei käivitu 
 
 
 
 

• Pesumasin-kuivati ukseluuk on halvasti suletud.  
• Pole vajutatud nupule OFF/ON 
• Pole vajutatud nupule START/PAUSE 
• Vee sisselaskekraan on suletud. 
• Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine. 

Pesumasin-kuivati ei võta 
vett sisse (dislepil hakkab 
vilkuma „H2O”) 
 
 
 

• Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. 
• Voolik on keerdus. 
• Veekraan on suletud. 
• Majas puudub vesi. 
• Veevärgi surve on liiga madal. 
• Pole vajutatud nupule START/PAUSE 

Pesumasin-kuivati võtab 
katkematult vett sisse ja 
laseb selle koheselt välja 

• Väljavoolu voolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65 - 100 cm (vt. 
„Paigaldamine”). 

• Väljavoolu vooliku ots on sattunud vette (vt. „Paigaldamine”). 
• Äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru. 
• Kui peale ülaltoodud kontrolli teostamist riket ei õnnestu kõrvaldada, tuleb 

sulgeda veekraan, pesumasin välja lülitada ja pöörduda volitatud hoolduskeskuse 
poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et 
kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt”, mille puhul pesumasin-kuivati 
võtab üheaegselt vett sisse ja laseb välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb 
paigaldada poes müügil olev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon). 

Pesumasin-kuivati ei jookse 
tühjaks või ei tsentrifuugi 
 
 

• Valitud programm ei näe ette vee väljapumpamist – mõningate programmide 
puhul tuleb vee väljapumpamist käivitada käsitsi.  

• Väljavoolu voolik on keerdus või ummistunud (vt. „Paigaldamine”). 
• Kanalisatsioon on ummistunud. 

Pesumasin-kuivati vibreerib 
tugevalt tsentrifuugimis- 
tsükli ajal 
 

• Paigaldamise käigus on pesumasina trummel jäänud korralikult vabastamata       
(vt. „Paigaldamine”) 

• Pesumasin-kuivati on halvasti tasakaalustatud (vt. „Paigaldamine”) 
• Pesumasin-kuivati on surutud seina ja mööbli vahele (vt.„Paigaldamine”) 

Pesumasin-kuivati lekib 
 

• Täitevoolik on halvasti kinnitatud (vt. „Paigaldamine”) 
• Pesuvahendite dosaator on ummistunud (dosaatori puhastamist vt. 

„Teenindamine ja hooldus”) 
• Väljavoolu voolik on halvasti kinnitatud (vt. ”paigaldamine”) 

Valgusindikaator „Funktsioon” 
põleb ning valgusindikaator 
START/PAUSE vilgub ja 
displeile ilmub veateade (näit. 
F-01, F-...) 

• Lülitage masin välja ja eemaldage voolujuhe pistikust, oodake umbes 1 minut ja 
lülitage masin uuesti sisse; 

     Kui viga ei kõrvaldu, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole 

Tekib rohkesti vahtu • Tarvitatakse automaatpesumasinate jaoks sobimatut pesuvahendit (pesuvahendi 
pakendil peab olema märgitud „pesemiseks pesumasinas”, „käsipesuks ja 
masinpesuks” või midagi sarnast).  

• Kasutati liiga palju pesuvahendit. 

Pesumasin-kuivati ei 
kuivata 

• Toitepistik ei ole pistikupessa sisestatud või on sisestatud kehvasti 
• On esinenud voolukõikumisi. 
• Masina luuk on sulgemata jäänud. 
• On programmeeritud käivituse edasilükkamine (vt. viittaimer, pesu tsükkel) 
• KUIVATUS nupp on asendis OFF. 
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Tehniline teenindus 
 
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist: 
 

• Veenduge, et te ei suuda riket iseseisvalt kõrvaldada (vt. „Vigade kõrvaldamine”). 
• Masina korrasoleku kontrollimiseks käivitage programm uuesti.  
• Vea kordumisel pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole. Telefoninumbri leiate 

garantiitalongilt  
! Pöörduge alati ainult volitatud tehnikute poole. 
 
Volitatud hoolduskeskuse poole pöördumisel teatage: 

• Häire liik; 
• Masina mudel (Mod.) 
• Tehnilise passi number (seeria nr.) 
 Need andmed leiate te masina tagaküljel olevast tabelist, aga samuti masina esiküljelt, kui te 
avate ukse. 
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