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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

Eel-
pesu

Põhi-
pesu

Pehmen-
daja

Eel-
pesu

Intensiivne 
pesu

Lisa- 
loputus

Energia- 
säästja

Viitstart Tsentri-
fuug

Turn & Wash
30°C

Turn & Wash
30°C

3.5
Parim igapäevapesu valik. Eriti kasulik kergelt või tavapäraselt määrdunud 
puuvillast või sünteetilistest materjalidest kangaste puhul, kuna peseb 
madalal temperatuuril ja maksimaalse tsentrifuugimiskiirusega.

– Jah i – – – – i – Maks.

Sünteetiline
40°C 40°

3.0
Sünteetiliste esemete pesemiseks (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või 
puuvilla j sünteetika segakiust esemete pesuks.

i Jah i i i i i i i Maks.

Puuvillane
40 - 60 - 90°C 40° 60° Maks. Keskmiselt määrdunud või väga määrdunus tugevad puuvillaesemed. i Jah i i i i i i i Maks.

Eco Puuvillane 
40 - 60°C 40°  60° Maks.

Keskmiselt määrdunud puuvillaste riiete pesemiseks. Temperatuur 40 °C ja 
60 °C on tavaline puuvillaprogramm ning vee- ja energiakulu mõttes kõige 
säästlikum. 

– Jah i – – i – i i Maks.

Villane
20°C 20°

1.0

Villasest materjalist esemeid, ka siis kui neil on vaid käsipesu lubav silt, 
saab pesta programmiga “Villane“. Parima tulemuse saamiseks kasutage 
spetsiaalset pesuvahendit ja ärge ületage maksimaalset pesukogust 
kilogrammides.

– Jah i – – – – i i Maks.

Õrn pesu
30°C 30° 1.5

Eriti õrna pesu pesemiseks. Soovitatav on esemed enne pesemist pahupidi 
keerata.

– Jah i – – – i i i Maks.

Värviline
40°C 40° 3.5

Kergelt kuni keskmiselt määrdunud puuvillase, linase, sünteetilise või nende 
segust pesu, samuti õrnpesu pesemiseks. Aitab säilitada värve.

– Jah i – – i i i i Maks.

Puuvillane
30°C 30°

3.5
Kergelt määrdunud pesu kiireks pesemiseks. See tsükkel vältab vaid 30 
minutit, säästes aega ja elektrit.

– Jah i – – – i i i Maks.

Sünteetiline
30°C 30°

3.0
Lühendatud tsükkel kergelt määrdunud sünteetiliste esemete pesemiseks 
(nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvilla ja sünteetika segakiust 
esemete pesuks.

– Jah i – – i i i i Maks.

Tsentrifuugimisega 
tühjendus

– Maks. Eraldi jõulise tsentrifuugimisega programm. Tugevale pesule. – – – – – – – i i Maks.

Loputus ja 
tsentrifuugimine

– Maks. Eraldi loputuse ja jõulise tsentrifuugimisega programm. Tugevale pesule. – – i – – i – i i Maks.

ET PROGRAMMI TABEL
See pesumasin on varustatud auotmaatsete turva-
funktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad 
rikkeid varakult ja reageerivad vastsavalt, nt:

H. “Teeninduse” märgutuli 

I. “Veekraan suletud” märgutuli 

J. “Puhastage pumpa” märguanne 

A. Programmi valikunupp

B. Nupp  “Viitstart” 

C. Programmi järgnevuse indikaator

D. Nupp “Tsentrifuug” 

E. Nupp “Start/Paus”  

F. Nupp “Lähtesta/Tühjenda” 

G. “Uks lukus” märgutuli 

i: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine
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Nupp „Intensiivne pesu“
• Peske selle valikuga, kui kasutate plekkide 

eemaldamiseks pesu ajal lisatavat vahendit 
– see optimeerib lisandi tõhusust paremate 
pesutulemuste saavutamiseks ja plekkide 
eemaldamiseks.

• Kasutage maksimaalse koormusega. Plekkide 
eemaldamiseks lisage põhipesule sobivat pesu 
ajal lisatavat vahendit (pulber). 

• Võib pikendada programmi kestust kuni 
10 minutit. Kasutage hapnikupõhiseid 
plekieemaldeid ja valgendeid õigesti! Kloori- ja 
perboraadipõhiseid valgendeid ei tohi kasutada!

Nupp „Lisaloputus“
• Pikendab loputusfaasi, et tagada pesuvahendi 

jääkide eemaldamine. 
• Sobib eriti väikelaste ja allergikute pesu 

pesemiseks ja kasutamiseks pehme veega 
piirkondades.

Nupp “Energiasäästja”
• 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.

Nupp “Tsentrifuugi”
• 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.

VIITSTART

Kui soovite, et valitud programm hiljem käivituks, 
vajutage nuppu „Viitstart“ seni, kuni soovitud 
valiku ees olev indikaator süttib (1 h – 3 h – 6 h – 9 
h – 12 h). Valikunupu „Viitstart“ indikaator süttib ja 
kustub, kui programm käivitub. Pärast nupu „Start/
paus“ vajutamist algab viitaja pöördloendus, 
vilgub indikaator„Viitstart“. Eelvalitud tundide 
arvu saab vähendada, vajutades uuesti nuppu 
„Viitstart“. Selle valiku puhul ärge kasutage 
vedelat pesuvahendit. Selleks, et tühistada 
„Viitstart“, keerake programmselektor teise 
asendisse.

PROGRAMMI ALGUS

 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. Ajanäidikule 
kuvatakse järelejäänud programmiaeg. Kuna 
pesukogus ja sissevõetava vee temperatuur võivad 
erineda, aravutatakse järelejäänud aeg mõnedes 
programmifaasides uuesti.

„UKS LUKUS“ NÄIDIKUTULI 

Pärast programmi käivitumist süttib lamp (sümbol), 
mis näitab, et kaant ei saa 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 
“Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne 
lõppu”.

1. 
ETTEVALMISTUSED PESUTSÜKLI KÄIVITAMISEKS

Pange pesu pesumasinasse, sulgege uks ja 
veenduge, et see on korralikult kinni.

2. Kallake sahtlisse pesupulbrit ja soovi korral 
lisaaineid, vt juhiseid pöördel ja kasutusjuhendis.

3. Sulgege kaas.
4. Keerake programmiselektor soovitud 

programmile ja temperatuurile. Süttib 
eelseadistatud pöörlemiskiiruse näidikutuli. 
Kui te peale valiku tegemist programmi 
kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand 
tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina 
uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi 
valikunupp asendisse “Off” ja pärast seda uuesti 
soovitud programmi peale.

VALIGE SOOVITUD VALIK

Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon 
ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli 
automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid 
tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel 
võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate 
selle tühistada.
Nupp “Eelpesu”
• Vaid tugevalt määrdunud pesukogustele 

(näiteks liiv, teraline mustus). Pikendab tsükli 
kestust umbes 19 minutit.

• Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, 
kui lülitate sisse valiku „Eelpesu”.

VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt 
kasutusjuhendi osa “Veaotsingv.
“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.

• 
PROGRAMMI LÕPP

Süttib näidikutuli “Uks lahti” ja ekraanile kuvatakse 
tekst “End”. Energia säästmiseks lülitub pesumasin 
umbes veerand tunni pärast täielikult välja.

1. Keerake programmi valikuketas asendisse “O”.
2. Keerake kraan kinni.
3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks 

seest kuivada.

1. 

PROGRAMMI JA/VÕI VARIANTIDE MUUTMINE 
PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

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

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.

Tarbimisväärtusi mõõdeti normaalsetes tingimustes vastavuses standaradiga IEC/EN 60 456.Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud 
väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub vaikimisi seadistatud programmidele. 
Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

 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.

* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, ennee kui pump vee välja pumpab.
** Elektrikulu etiketil viidatud programmid. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratletud temperatuurist.

TARBIMISE ANDMED Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm
Temperatuur

(°C)

Kogus

(kg)

Vesi

(l)

Energia

(kWh)
U. Programmi kestvus  

(tundi : minutit) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45
Sünteetiline 40 3.0 45 0.52 1:50 47
Puuvillane 40 6.0 60 0.80 3:00

64Puuvillane 60 6.0 60 0.99 3:00
Puuvillane 90 6.0 53* 1.91 2:05

Eco Puuvillane ** 60 6.0 48 0.78 4:00

62
Eco Puuvillane ** 60 3.0 31 0.65 2:10
Eco Puuvillane ** 40 6.0 48 0.65 2:50
Eco Puuvillane ** 40 3.0 31 0.59 2:00

Villane 20 1.0 40 0.40 0:35
Õrn pesu 30 1.5 50 0.50 0:45
Värviline 40 3.5 43 0.47 0:59

Puuvillane 30 3.5 42 0.25 0:30
Sünteetiline 30 3.0 40 0.31 0:50


