
ET        AWOC 0714                                                      PROGRAMMI TABEL
E. Programmi valikulüliti
F. “Start/paus” nupp
G. “Tsentrifuugi” nupp
H. Programmi järgnevuse märgutuli
I. “Lähtesta” nupp
J. “Viitstardi” nupp
Akustiline müratase :
Pesemine  -  50 dB(A) / 1 pW
Tsentrifuugiminei  -  72 dB(A) / 1 pW

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

Programm
Hoolduse
etiketid

Maks.
kogus

kg

Pesu tüübid/ märkused

- Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi.

Pesuvahendid ja lisaained Spetsiaalsed variandid Maks.
tsentri-
fuugi
kiirus
p/m

Eelpesu Põhi-
pesu

Pehmen-
daja

Viit-
stardi

Clean+ Külm-
pesu

Inten-
siivne

loputus

Kerge 
triikida

Peatumi-
sega

loputus

Tsentri-
fuug

Eel-
pesu

Rapid

Puuvillane/
Antibakteriaalne

95 °C
7.0

Keskmiselt kuni tugevalt määrdunud tugev puuvillane valge pesu.  Tugeva määrdumise 
või plekkide korral lisage hapnikupõhist valgendusainet, mida võib kasutada temperatuuril 
95°C. Programm hävitab bakterid ja desinfitseerib pesu. 

i Jah i i i – i i i i i – Maks.

 Puuvillane
40 - 60 °C  7.0

Tavaliselt määrdunud puuvillased esemed. 40° C ja 60° C puuvillase pesu tavaprogrammi 
ja kõige soodsam programmi seoses kombineeritud vee ja energia tarbimise pesemiseks 
puuvillast pesu. - Energiamärgise viiteprogramm.

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

SuperEco
60 °C 7.0

Tugevalt määrdunud ja tugevast kangast rõivad, mis on valmistatud puuvillast, 
sünteetilistest või teistest materjalidest. Ökonoomne elektrikulu pikema pesutsükli korral 
- ideaalne kasutada öösel, kui elektritariifid on soodsamad.  Tsentrifuugimüra vältimiseks 
öösel seadke tsentrifuugi pöörlemiskiirus väärtusele „0“ ja käivitage tsentrifuugiprogramm 
alles hommikul. Seadke programmi algusaeg seadistusele „Viitstardi”. Rohkelt sünteetilisi 
kiude sisaldavate rõivaste pesemiseks soovitame kasutada pesuvõrku.

– Jah i i – i i – i i – – Maks.

Sünteetika
30 - 40 - 60 °C 3.0 Keskmiselt määrdunud rõivad kunstkiududest (nagu polüester, polüakrüül, viskoos jne) või 

puuvilla-kunstkiusegust. i Jah i i – i i i i i i i Maks.

Õrnpesu
30 - 40 °C 1.5 Kardinad ja õrnast materijalist rõivad, kleidid, seelikud, särgid ja pluusid. i Jah i i – i – – i i i – 1000 1)

Igapäevane 
kogus 40 °C 4.0

Kergelt kuni keskmiselt määrdunud puuvillased, linased, kunstkiududest ja nende segudest 
rõivad. Tõhus programm, mis kestab üks tund. Peske korraga ainult sarnaste värvidega 
pesu.

– Jah i i – i i i i i – – Maks.

Kiirpesu
30 °C 4.0 Vähe kantud puuvillased, polüestrist, polüamiidist ja puuvillasegust rõivad. 

Lühike programm pesu värskendamiseks. – Jah i i – i – – i i – – Maks.

Villane
Külm - 40 °C 1.0 Ainult villased esemed, millel on Woolmark´i etikett ning mis on tähistatud masinas 

pestavatena. – Jah i i – i – – i i – – 1000 1)

Käsipesu
40 °C 1.0 Linasests, siidisst, villasest ja viskoosisst esemed, mis on tähistatud käsipesuks. – Jah i i – i – – i i – – 400 1)

Naistepesu
30 °C 1.0 See tsükkel sobib eriti õrnpesu töötlemiseks (pesuvõrgu kasutamist soovitatakse  tungivalt). – Jah i i – i – – i i – – 400 1)

Loputa & 
tsentrifuugi – 7.0 Sama kui viimane loputus ja lõplik looputus ja “Puuvillase” programm. – – i i – – i – i i – – Maks.

Tsentrifuug – 7.0 Selles programmis on tsentrifuugimine intensiivne. Sama nagu tsentrifuugitsükkel 
“Puuvillase” programm. – – – i – – – – – i – – Maks.

Väljalaskmine – – Ainult n õrutamine - tsentrifuugimist ei toimu. Alternatiivne meetod programmi lõpetamiseks 
pärast “Peatumisega loputus”. – – – i – – – – – – – – –

i: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine
1) Rõivaste säästmiseks on  nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.
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Programm
Tempe-
ratuur
(°C)

Kogus
(kg)

Vesi
(l)

Energia
(kWh)

ilma “Kiirpesu”

U. Programmi kestvus
           (tundi : minutit)  

%“Kiirpesu” koos “Kiirpesu”
Puuvillane/Antibakteriaalne 95 7.0 74** 2.10 2:10 - 55

 Puuvillane * 60 7.0 52 0.91 4:00 2:30

53 Puuvillane * 60 3.5 40 0.85 3:00 ***

 Puuvillane * 40 3.5 40 0.65 3:00 ***

SuperEco 60 7.0 69 0.84 4:00 -

Sünteetika 60 3.0 50** 1.00 2:15 0:59
35

Sünteetika 40 3.0 46 0.70 2:15 0:59

Õrnpesu 30 1.5 60 0.50 0:45 -

Igapäevane kogus 40 4.0 45 0.50 1:00 - 55

Kiirpesu 30 4.0 45 0.40 0:30 -

Villane 40 1.0 60 0.50 0:45 -

Käsipesu 40 1.0 45 0.50 0:40 -

Naistepesu 30 1.0 45 0.40 0:36 -

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.
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VALIGE MÕNI SOOVITUD VARIANT
Vajutage mõne variandi/varaientide nuppu/nuppe 
- süttivad vastavad märgutuled. Kui programmi ja 
lisavariandi/-variantide kombinatsioon ei ole võimalik, 
lülituvad märgutuled automaatselt välja. Sobimatud 
variantide kombinatsioonid tühistatakse automaatselt.
“Clean+” nupp
•	 Valige	see	variant,	kui	kasutate	pesule	lisatavat
 plekieemaldit (pulbrit, nt “Vanish”) - see opotimeerig 
 lisandi toimet, et saavutada parem pesemistulemus 
 ja plekkide eemaldamine.
•	 Kasutage	maksimaalse	pesukogusega.
•	 Lisage	põhipesu	lahtrisse	koos	oma	pesuainega
 sobiv kogus pesule lisatavat plekieemaldit (pulbrit)
 (kasutage pulbrilist pesuainet ainult selle variandiga). 

LISAGE PESUAINEID, PANGE UKS KINNI JA 
VALIGE PROGRAMM

 Järgige tootja annustamisjuhiseid.
•	 Pikendab	programmi	to	15	minutit.
•	 Sobib	kasutamiseks	plekieemaldajate	ja	hapnikupõ-	
 histe pleegistusvahenditega. Kasutada ei tohi 
 kloori-või perboraadipõhiseid 
 pleegitusvahendeid!
“Külmpesu” nupp
•		 Säästab	veesoojendamisele	kuluvat	energiat,	
 säilitades samas head pesutulemused.
•		 Soovitatav	kergelt	määrdunud	plekilisele	pesule.	
•		 Veenduge,	et	Teie	pesuaine	sobib	külmpesu	
 temperatuuridele (15 kuni 20°C).
•		 Peamiselt	valitav	programmide	kõige	madalama	
 temperatuuriga tasemetel.
“Intensiivse loputuse” nupp
•	 Lisatakse	veel	vett	ja	lotupustsükkel	pikeneb.
•	 See	variant	sobib	eriti	väga	pehme	veega	
 piirkondades, pestes imikurõivaid ning aitab 
 allergikuid.
“Kerge triikimise” nupp
•	 Vähendab	veehulga	suurendamise	ja	õrna	
 tsentrifuugkiiruse abil rõivaste kortsumist.
“Peatumisega loputuse” nupp
•	 Pesu	jääb	viimasesse	lplutusvette	ilma	viimase		
 tsentrifuugisükli teostamiseta, et vältiga kortsumist 
 ja värvide muutumist.
•	 See	on	eriti	kasulik,	kui	soovite	lükata	
 tsentrifuugimise edasi hilisemaks ajahetkeks või kui
 soovite ainult vee välja lasta. edasi hilisemaks 
 ajahetkeks või kui soovite ainult vee välja lasta.

“UKS LAHTI” MÄRGUTULI
Enne käivitamist ja pärast programmi lõppu põkev tuli, 
osutamaks, et ukse võib avada. Kuni pesuprogramm 
töötab, jääb uks lukustatuks ning seda ei tohi mingil 
juhul jõuga avada. Kui teil on vaja seda käimasoleva 
programmi ajal tungivalt vajada, vt alalõiku 
“Käimasoleva programmi enneaegne tühistamine 
(lähtestamine)”.
VEATEATED

PROGRAMMI LÕPP

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

“Lähtesta” nupp tühistab programmi enne lõppu.
•	 Vajutage	alla	lähtestamisnupp	“Lähtesta” ja hoidke 
 see mõned sekundid all. Pesumasinas olev vesi 
 voolab välja. See võib kesta mõnda aega enne, 
 enne kui ukse võib avada.

Lisage pesuainet nagu osutatud esilehel  ning kirjelda-
tud kasutusjuhendi peatükis „Pesuaine ja lisandid“. 
Keerake programmi valikuketas soovitud programmi-
le ja temperatuurile. Ekraanile kuvatakse programmi 
kestus ja eelseadistatud pöörlemiskiirus. 
Vilgub märgutuli “Start/paus” nupu kõrval.
Peale programmi lõppemist või programm on valitud, 
aga mitte veel käivitatud, lülitub pesumasin automaat-
selt veerand tunni möödudes välja. Pesumasina uuesti 
sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp 
asendisse „O“ ja pärast seda uuesti soovitud program-
mi peale.

PROGRAMMI ALGUS

“Viitstardi” võimaldab kasutada masinat tarbijale sobival 
ajal, nt öösesl, kui elekter on  odavam. Ärge kasutage 
vedelat pesuainet, kui aktveerite “Viitstardi”.
•	 Valige	programm,	temperatuur	ja	variandid.
•	 Soovitud	viitaja	valimiseks	kuni	23	tundi	vajutage	
 viitajaga käivitamise nupule “Viitstardi”.
•	 Vajutage	nupule	“Start/paus”. Ekraanil vilgub viitaja 
 sümbol ning tundide ja minutite vahel olev punkt. 
 Algab viitaja mahalugemine.
•	 Viivitusaja	näit	kuvatakse	ekraanile,	kui	programm	
 käivitub ja selle vahetab välja järelejäänud 
 programmiaja näit.
•	 Kui	olete	nupu	“Start/paus” alla vajutanud, siis aja 
 vähendamiseks vajutage uuesti nupule “Viitstardi”.
“Viitstardi” tühistamiseks
..enne kui vajutate “Start/paus” nupule:
• Keerake programmi valikuketas teise asendisses   
 või vajutage “Lähtesa” nupule.
..pärast vajutamist “Start/paus” nupule:
• Vajutage “Lähtesa” nupule vähemalt 3 sekundi   
 vältel - stardi viivitusaeg kaob ajanäidikult.

VIITSTARDI

Avage kraan ja vajutage “Start/paus” nupule. Sütib 
mupu “Start/paus” märgutuli. Programmi järgnevuse 
indikaator näitab suunaga vasakulut paremale 
käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, 
tsentrifuug/nõrutus. Kui pesu on avastatud või 
programmi kestus on uuendatud, ekraanil animatsiooni.

•	 Programm	peatub	“Peatumisega	
 loputuseks” ajal, mil “Peatumisega loputuse” tuli 
 programmi järgnevuse indikaatoril põleb. Vilgub 
 märgutuli “Start/paus” nupu kõrval.
Lõpetage “Peatumisega loputuse” variant:
•	 Vajutage	“Start/paus” nupule; programm lõpeb  
 automaatselt käimasoleva pesuprogrammi lõpliku 
 tsentrifuugitsükliga.
•	 Kui	te	ei	soovi	riideid	tsentrifuugida,	keerake
 programmi valikuketas nõrutusprogrammile ja 
 vajutage “Start/paus” nupule.
“Tsentrifuugi” nupp
•	 Igal	programmil	on	eelnevalt	määratud	tsentrifuugi	
 kiirus.
•	 Erineva	kiiruse	määramiseks	vajutage	nupule.
•	 Kui	on	valitud	tsentrifuugi	kiirus	“0”,	tühistatakse	
 lõptik tsentrifuugimine, kuid vahepealsed
 tsentrifuugimised säilivad loputuse ajal. 
 Vesi lastakse lihtsalt välja.
“Eelpesu” nupp
•	 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”.
“Kiirpesu” nupp
•		 Võimaldab	kiiremat	pesu	pesuprogrammi	kestuse	
 lühendamise teel.
•		 Soovitatav	ainult	kergelt	määrdunud	pesu	jaoks.
•		 Ei	sobi	temperatuuril	95°C	pestava	puuvillase	pesu	
 jaoks.

TARBIMISANDMED Energiatarve väljalülitatud olekus 0.11 W / väljalülitamata olekus 2.32 W

Süttib näidikutuli „Uks lahti“ ja ekraanile kuvatakse tekst 
„End“  (“Lõpp“). Energia säästmiseks lülitub pesumasin 
umbes veerand tunni pärast täielikult välja.
1. Keerake programmi valikuketas asendisse “O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage uks ja laadige masin tühjaks.
4. Jätke uks praokile, et tummel kuivaks.

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.

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”).
 Ligikaudne jääkniiskusesisaldus (%). Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitaval kiirusel vaikimisi programmiseadistusega.

* 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


