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Pesu ettevalmistamine. 
Trumli avamine ja sulgemine

PANGE TÄHELE:
PESUESEMETE JA PESUMASINA VIGA SAAMISE 
VÄLTIMISEKS TULEB TRUMLIT AVADA JA SULGEDA 
ETTEVAATLIKULT.
VEENDUGE, ET TRUMLILUUGID ON KORRALIKULT 
KINNI.

Pesumasina täitmine

1.
Avage pesumasina kaas.

2.
Trumli avamiseks vajutage valgele nupule ning samal ajal 
suruge teise käega teist trumliluuki alla.

3.
Pange pesuesemed ükshaaval trumlisse, ärge vajutage 
neid kokku. Järgige programmitabelis toodud pesukoguseid. 
Pesumasina liigne täitmine halvendab pesutulemust ning 
riided lähevad kortsu.

4.
Trumli sulgemiseks pange valge nupuga luugi serv teise luu-
gi alla nii, et need kindlalt teineteise külge kinnituvad. Nüüd 
on trummel suletud.
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Pesuvahendi kogus

Pesuvahendisahtel on jagatud 4 lahtriks:
– Lahter I on mõeldud eelpesuvahendi jaoks.
– Lahter II on mõeldud põhipesuvahendi jaoks.
– Lahter  on mõeldud valgendi jaoks.
– Lahter  on mõeldud loputusvahendi ja lõhnaaine, samuti erivahendite nagu tärgel-

dusvahendi, pesusine jms jaoks.
Pesuvahendisahtlil on kaks joontähist:
– Soovitatav (alumine joon). Näitab eelpesuvahendi- ja põhipesuvahendilahtri soovita-

tavat pesuvahendikogust.
– MAX – näitab maksimaalset täitepiiri, mida ei tohi ületada.

Paindlikud elektroonilised funktsioonid (Fuzzy Logic)

Sellel pesumasinal on kõiki pesuetappe automaatselt juhtiv elektrooniline süsteem, mis 
aitab saavutada suurepärast pesutulemust ning säästa nii aega kui ka raha.
Kui programm on valitud, määrab pesumasin pesukogust ja tekstiilide tüüpi arvesta-
des programmi jaoks järgmised optimaalsed andmed:
– veekogus ja energiakulu,
– pesuprogrammi kestus,
– loputuse tõhusus.
Lisaks sellele pesumasin:
– registreerib vahu tekkimise ning tõstab vajaduse korral loputusvee kogust;
– reguleerib tsentrifuugimiskiirust, olenevalt pesu paigutumisest trumlis, mis väldib pesu-

masina võimalikku mehaanilist tasakaalust väljaminekut.

Eel- ja põhipesu 
pulbrilise pesuvahendi 
max kogus

Soovitatav kogus

Põhipesu 
vedela pesuvahendi 
max kogus

Valgendi ja 
loputusvahendi 
max kogus
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Juhtnuppude tutvustus

Programmi- ja temperatuurivalits A

Järelejäänud pesuaja või programmi-
etapi näit

V

Valitsad B

Nupud C

Kaane turvaluku märgutuli G

Käivitus- ja katkestusnupp H

Valitsa asendinäit p

Programmilõpu märgutuli S
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PROGRAMMIVALITS (A)
Selle valitsaga saate valida soovitud pesuprogrammi. Keerake valitsat (kas päri- või vastu-
päeva), kuni programmitähis on valitsa asendinäiduga (p) kohakuti. Temperatuurivalik 
oleneb valitud programmist (vt programmitabelit).

Programmi tühistamine ja muutmine
Kui soovite juba käivitunud programmi muuta või tühistada, siis toimige järgmiselt:
Ilma programmi ja pesuaja märgutuleta pesumasinad
– Vajutage nupule (H). Programm on tühistatud ja saate soovi korral uue valida.
– Valige uus programm.
– Vajutage uuesti nupule (H).
– Pesumasin käivitab uuesti valitud programmi.
Programmi ja pesuaja märgutulega pesumasinad
– Vajutage nupule (H) ja hoidke seda allavajutatuna, kuni programmilõpu märgutuli 

süttib ja jääb põlema. Programm on tühistatud ja saate soovi korral uue valida.
– Valige uus programm.
– Vajutage uuesti nupule (H), kuni üks järelejäänud pesuaja märgutuledest süttib.
– Pesumasin käivitab uuesti valitud programmi.

Programmi katkestamine
Pesuprogrammi saate soovi korral ka katkestada. Nii saate näiteks pesu masinasse 
juurde panna. Toimige järgmiselt:
Ilma programmi ja pesuaja märgutuleta pesumasinad
– Vajutage nupule (H). Kui kaane turvalukustus avaneb (umbes 2 minuti pärast), avage 

kaas ning lisage soovitud pesuesemed.
– Sulgege kaas ja vajutage uuesti nupule (H).
– Pesumasin jätkab programmi.
Programmi ja pesuaja märgutulega pesumasinad
– Vajutage nupule (H) ja hoidke seda allavajutatuna, kuni nuppude märgutuled ja järele-

jäänud pesuaja märgutuli hakkavad vilkuma.
– Kui kaane turvaluku märgutuli on kustunud (umbes 2 minuti pärast), avage kaas ning 

lisage soovitud pesuesemed.
– Sulgege hoolikalt trumliluugid ja kaas.
– Vajutage nupule (H). Järelejäänud pesuaja märgutuli süttib ja seade jätkab programmi.

VALITSATE JA NUPPUDE KASUTAMINE (B)
Pesumasina eri mudelitel võivad olla järgmised valitsad ja nupud või mõned neist. Valikud 
on soovitatav teha enne, kui vajutate programmi käivitusnupule (H). Pange tähele, et kui 
pesuprogrammi see etapp, mida soovite muuta, on juba möödas, siis toiming ei õnnestu.

• TEMPERATUURIVALITS
Selle valitsaga saate valida pesuprogrammi temperatuuri, mis peab siiski olema valitud 
programmile sobivas temperatuurivahemikus (vt programmitabelit).
Valitsat võib keerata nii päri- kui ka vastupäeva. Valige soovitud temperatuur enne prog-
rammi käivitumist.
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• TSENTRIFUUGIVALITS
Selle valitsaga saate valida pesuprogrammi suurima tsentrifuugimiskiiruse, mis peab siiski 
olema nii valitud programmile sobivas tsentrifuugimiskiiruste vahemikus kui ka kasutatava 
pesumasina mudeli valikus (vt programmitabelit).
Valitsat võib keerata nii päri- kui ka vastupäeva. Soovitud tsentrifuugimiskiiruse saate vali-
da ükskõik millises programmietapis.

•  TAIMERKÄIVITUSVALITS
Valitud programmi algust saab edasi lükata nii, et pesumasin käivituks soovitud aja järel. 
Toimige järgnevalt:
– Keerake vastav valits soovitud aja kohale (mitte kahe numbri vahele).
– Vajutage käivitusnupule (H); märgutuled hakkavad vilkuma.
Pesumasin käivitub valitud aja järel.

•  TEMPERATUURINUPP
Sellele nupule vajutades valitakse soovitud pesutemperatuur, mis peab siiski olema valitud 
programmile sobiv. Need temperatuurid on märgitud vastavale märgutulele. Kui soovite 
pesta külma veega, valige 15°. Soovitud temperatuur on soovitatav valida enne program-
mi käivitumist.

•  TSENTRIFUUGINUPP
Sellele nupule vajutades valitakse soovitud tsentrifuugimiskiirus, mis peab siiski olema 
valitud programmile sobiv. Need kiirused on märgitud vastava märgutule juurde. Kui soovi-
te tsentrifuugimist tühistada, seadke kiirusetähis asendisse ( ).
Soovitud tsentrifuugimiskiiruse saate valida ükskõik millises programmietapis.

•  TAIMERKÄIVITUSNUPP
Valitud programmi algust võib edasi lükata, nii et pesumasin käivitub kas 3, 6 või 9 tunni 
pärast. Toimige järgmiselt:
• Valige PROGRAMMIVALITSAGA soovitud programm.
• Kui vajutate nupule ühe korra, süttib 3 tundi tähistav märgutuli.
• Kui vajutate nupule kaks korda, süttib 6 tundi tähistav märgutuli.
• Kui vajutate nupule kolm korda, süttib 9 tundi tähistav märgutuli.
• Kui olete ühe eelnevatest valinud, vajutage programmi mällusalvestamiseks nupule 

(H). Pesumasin käivitub valitud aja möödumisel.
• Kui soovite taimerkäivituse tühistada, vajutage nupule uuesti, kuni programmilõpu 

märgutuli süttib.

NUPPUDE KASUTAMINE (C)
Valikud on soovitatav teha enne, kui vajutate programmi käivitusnupule (H). Pange tähe-
le, et kui pesuprogrammi see etapp, mida soovite muuta, on juba möödas, siis toiming ei 
õnnestu. Kui soovite funktsiooni pärast selle valimist tühistada, vajutage uuesti vastavale 
nupule (märgutuli kustub). Pesumasina eri mudelitel võivad olla järgmised nupud või 
mõned neist:


