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Veekareduse tabel

°dh °fH °Clarke mmol/l

0–6 0–11 0–8 0–1,1 0

7–16 12–29 9–20 1,2–2,9 1

17–21 30–37 21–26 3,0–3,7 2

22–35 38–62 27–44 3,8–6,2 3

Veepehmendussüsteem

Parima võimaliku pesutulemuse saavuta-
miseks vajab nõudepesumasin pehmet, 
st vähese lubjasisaldusega vett. Muidu 
võivad nõudele ja seadme sisemusse 
jääda valged katlakivijäljed. Veevärgivett, 
mis on karedam kui ette nähtud, on vaja 
nõude pesumasinas kasutamiseks peh-
mendada, st vee lubjasisaldust vähen-
dada. Vee pehmendamiseks tuleb lisada 
seadme veepehmendussüsteemi veepeh-
mendussoola. Vajaliku veepehmendus-
soola kogus ja veepehmendussüsteemi 
reguleerimine oleneb veevärgivee kare-
dusest.

Veepehmendussüsteemi 
reguleerimine
– Vee kareduse kohta saate infot kohali-

kust veevarustusettevõttest.
– Leidke veekareduse tabelist sobiv 

asetus.
– Sulgege seadme uks.

– Keerake programmivalits  ühe lukus-
tusasendi võrra kella 12 asendist vasa-
kule.

– Lülitage seade toitelülitist  sisse ja 
hoidke lülitit vähemalt 3 sekundit all.

 Märgutuli  vilgub ning ka sümbolite  
ja  kohal olevad märgutuled süttivad.

 (Veekareduse tehaseasetus on 2.)
– Asetuse muutmiseks keerake program-

mivalitsat .
 Olenevalt vee karedusest saate valida 

asetuse vahemikus 0–3.
 Kui süttivad märgutuled ,  ja End, 

on valitud veekareduse maksimumase-
tus. Kui püüate asetuse väärtust veelgi 
suurendada, kustuvad märgutuled ja 
veekareduse asetus lähtestatakse 
(ükski märgutuli ei põle).

– Lülitage seade toitelülitist  välja.
Asetus jääb seadme mällu.
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Loputusvahendimahuti
täitmine

Loputusvahend parandab pesu- ja loputus-
tulemust, eemaldab veeplekid ja paneb 
klaasid särama. Kasutage ainult kodumaja-
pidamistes kasutatavatele nõudepesu-
masinatele ettenähtud loputusvahendit.
– Avage loputusvahendimahuti kaas . 

Kaane avamiseks vajutage sellel ole-
vale tähisele (1 ) ja samal ajal tõstke 
kaant esiserva keelekesest ülespoole 
(2 ).

– Valage ettevaatlikult loputusvahendit 
täiteava kaudu mahutisse.

– Sulgege kaas nii, et see kuuldavalt oma 
kohale klõpsatab.

Pühkige üle ääre loksunud loputusvahend 
lapiga ära, et vältida liigset vahutamist 
järgmise pesutsükli ajal.

Loputusvahendi koguse 
reguleerimine
Loputusvahendi kogust saab sujuvalt 
reguleerida. Tehases on regulaator seatud 
väärtusele 4.
Muutke asetust vaid juhul, kui nõudele 
jäävad triibud (keerake regulaatorit „–”-
märgi poole) või piisajäljed (keerake 
regulaatorit „+”-märgi poole).

Loputusvahendi regulaator

Loputusvahendi lisamise 
märgutuli
Lisage loputusvahendit kohe, kui juht-
paneelil süttib loputusvahendi lisamise 
märgutuli .
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Kastrulid
Alakorv 

Söögiriistad
Söögiriistad paigutage läbisegi neile ette 
nähtud korvi, terav ots allpool. Nii pääseb 
veejuga iga eseme pinnale. Pikad ja tera-
vad köögiriistad ning noad asetage tassi-
restile (ainult mõnel mudelil) või noarestile 
(saadaval eraldi), siis püsivad need korra-
likult paigal ega tekita vigastusohtu.

Hoidikute allakeeramine
Kastrulitele ja kaussidele ruumi tegemiseks 
saab hoidikud alla keerata.

Tassirest
Toetage kõrged klaasid ja pokaalid üles-
tõstetud tassiresti najale. Vältige nende 
kokkupuudet teiste nõudega.

Kõrged klaasid ja kruusid toetage ülestõs-
tetud tassiresti najale, serveerimisriistad, 
kulbid ja kööginoad paigutage allalastud 
tassirestile, et need ei takistaks pihusti-
tiivikute pöörlemist. Tassiresti on võimalik 
üles ja alla keerata.

Väikeste nõude hoidik
Nende küljes püsivad kerged plastnõud, 
nt kruusid, korgid vms, korralikult paigal.
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Korvi paigalduskõrguse 
muutmine
Ülakorvi paigalduskõrgust saab vajaduse 
korral muuta, et üla- või alakorvi suure-
mate nõude jaoks rohkem ruumi teha.
– Tõmmake ülakorv välja.
– Asetage ülakorv ülemistele või alumis-

tele rullikutele ja lükake see tagasi oma 
kohale.

Nõudepesuvahend

Võite kasutada tavalisi masinpesuks mõel-
dud vedelaid või pulbrilisi pesuvahendeid 
või nõudepesumasina tablette (kuid mitte 
käsitsipesuks mõeldud nõudepesuvahen-
deid).
Kui veevärgivesi on kare, võivad fosfaadi-
vabade pesuvahendite kasutamisel nõude-
le ja seadme siseseintele valged jäljed 
jääda. Sel juhul kasutage rohkem pesu-
vahendit.
Pesuvahendi pakendilt saate infot, kas 
see sobib ka lauahõbeda pesemiseks.
Lisainfot saate pesuvahendi tootjalt.

Mõõteskaalaga 
pesuvahendimahuti
Pesuvahendimahuti seinal olev mõõte-
skaala hõlbustab pesuvahendi õiget 
doseerimist.

Alumine joon 15 ml
Keskmine joon 25 ml
Täis 40 ml

Kui pesuvahendimahuti  kaas on veel 
kinni, avage see lukusti  abil.

Nõudepesuvahendi doseerimine
– Pange nõudepesuvahend mahutisse . 

Doseerimine: järgige nõudepesuvahendi 
pakendil olevaid tootja juhiseid.


