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PESU SORTIMINE

Pesu sortimine
1. Sortige pesu järgmiste juhiste järgi:

• Kiud / hooldussümbol etiketil
 Puuvillane, segakiud, tehiskiud, villane, käsitsi 

pestavad riideesemed.

• Värv
 Eraldage värviline pesu valgest pesust.
 Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.

• Suurus
 Pange trumlisse nii suuri kui ka väikeseid riide-

esemeid, et pesu jaotuks trumlis ühtlaselt.

• Õrnpesu

 Peske õrnast kiust pesu eraldi: valige eriprog-
ramm puhtale uusvillasele (Pure New Wool) , 
kardinatele ja teistele õrnadele materjalidele. 
Eemaldage kardinatelt riputusaasad või pange 
riputusaasadega kardinad riidekotti. Käsitsi pesta-
vate riideesemete pesemiseks kasutage eriprog-
rammi. Peske väikesi riideesemeid (nt sukad, 
vööd jne) või haakidega riideesemeid (nt rinna-
hoidjad) pesukotis või tõmblukuga padjapüüris.

2. Tühjendage kõik taskud
 Mündid, haaknõelad jms võivad kahjustada nii 

pesu kui ka pesumasina trumlit ja veepaaki.

3. Kinnised
 Sulgege kõik tõmblukud, nööbid ja haagid; sõlmi-

ge lahtised vööd ja paelad kinni.

Plekieemaldus

• Vere-, piima-, muna- ja teiste orgaaniliste ainete 
plekid lähevad välja tavalise ensüümpesuvahen-
diga pestes.

• Veini-, kohvi-, tee-, rohu- ja puuviljaplekkide 
eemaldamiseks lisage plekieemaldit pesuvahendi-
sahtli põhipesulahtrisse .

• Vajaduse korral töödelge tugevaid plekke eelne-
valt plekieemaldiga.

Värvimine ja valgendamine

• Kasutage vaid automaatpesumasinale sobivaid 
värve ja valgendeid.

• Järgige täpselt tootja juhiseid.

• Pesumasina plast- ja kummiosadele võib jääda 
värvi- või valgendiplekke.
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Pesumasina täitmine

1. Avage pesumasina kaas seda üles tõstes.

2. Trumli avamiseks vajutage nupule (olenevalt mudelist kas 
joonis 1a või 1b).

3. Täitke trummel riideeseme kaupa.
 Ärge pange trumlisse programmitabelis vastava programmi 

juurde märgitud pesukogusest rohkem pesu.

Märkused
– Kui trummel on liiga täis, siis on pesemistulemus halb ja 

riided kortsus.
– Jälgige, et pesu ei ulatuks üle trumli ääre; kui ulatub, 

siis suruge pesu trumli sisse tagasi, nii et trumliluukide 
sulgemiseks oleks piisavalt ruumi.

– Ärge kasutage pesu trumlisse surumiseks trumliluuke.

4. Trumli sulgemiseks vajutage mõlemad luugid keskele 
kokku (joonis 2).

PANGE TÄHELE: veenduge, et trumliluugid on korralikult 
kinni. Olenevalt mudelist:

– metallkeeleke peab korralikult tagumise luugi avasse 
kinnituma – vt joonist 2a;

 või
– kõik metallkeelekesed peavad korralikult tagumise luugi 

avadesse kinnituma ning nupu serv peab ulatuma üle 
tagumise luugi serva – vt joonist 2b;

– veenduge, et trumliluukide ega trumli ja luukide vahele 
pole jäänud pesuesemeid.
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Pesuvahendi ja lisaainete doseerimine

Doseerige pesuvahend:

• Pesupulber eelpesu ja põhipesu jaoks  

• Pesupulber ainult põhipesu jaoks (ilma eelpesuta) 

• Loputusvahendid, täitke ainult MAX-tähiseni 

• Plekieemaldid 

• Veepehmendid (vee karedusaste 4) 

• Tärgeldusvahend (vees lahustatud; maksimaalselt 100 ml) 

Ärge täitke lahtreid üle MAX-tähise.

Ilma eelpesuta programmi korral (temperatuur külmast kuni 40 °C) 
on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. See väldib valkjate 
plekkide teket.

Kloori sisaldav valgendi

• Peske pesu soovitud programmiga (puuvillane, 
tehiskiud) ning lisage LOPUTUSVAHENDI laht-
risse sobiv kogus kloori sisaldavat valgendit 
(sulgege kaas ettevaatlikult).

• Kohe pärast programmi lõppu käivitage võima-
liku valgendilõhna eemaldamiseks programm 
„Loputus ja tsentrifuugimine”; soovi korral lisage 
loputus vahendit.

• Ärge kunagi pange loputusvahendi lahtrisse 
korraga kloori sisaldavat valgendit ja loputus-
vahendit.

Pulbriline tärgeldusvahend

Kui soovite kasutada pulbrilist tärgeldusvahendit, siis 
toimige järgnevalt:

• Peske pesu soovitud pesuprogrammiga.

• Valmistage tärgeldusvahendi lahus ette vastavalt 
tärgeldusvahendi tootja juhistele.

• Valage valmis tärgeldusvahendi lahus (max 
100 ml) pesuvahendisahtli loputusvahendi-
lahtrisse.

• Sulgege kaas ning valige programm „Loputus ja 
tsentrifuugimine”.
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PAIGALDAMINE

Veotoe eemaldamine

Vedamise ajaks on pesumasin siseosade vigastumise vältimiseks 
fi kseeritud kahe kruvi ja veotoega.

PANGE TÄHELE: enne pesumasina esmakasutust tuleb veo-
tugi KINDLASTI eemaldada.

1. Keerake kaks kruvi A ja neli kruvi B kruvitsa või kuuskant-
võtmega (nr 8) lahti.

2. Eemaldage veotugi.

3. Pange neli välimist kruvi B tagasi pesumasina külge ja keerake 
kinni.

4. Suruge kaks kaasasolevat katet C pesumasina avadele D.

Märkus: ärge unustage kinnitada ja pingutada nelja välimist 
kruvi.
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Pesumasina jalgade reguleerimine

Paigaldage seade kindlale tasapinnale vee-, kanalisatsiooni- ja 
vooluvõrgu lähedusse.
Kui põrand ei ole tasane, korrigeerige pesumasina asendit jalgu
reguleerides (ärge pange jalgade alla puidust, papist vms kiile).
1. Lõdvendage lukustusmutrit seadmega kaasas oleva mutri-

võtmega.
2. Reguleerige jalgade kõrgus käsitsi parajaks.
3. Lukustusmutri pingutamiseks keerake seda vastupäeva.

Kontrollige, kas kõik neli jalga on kindlalt maas ning pesu-
masin on täielikult tasakaalus (kasutage loodi).

Pesumasina võib paigaldada kohta, mille laius on 40 cm ja süga-
vus 63 cm.
Märkus: kui paigaldate pesumasina paksu vaiba peale, siis regu-
leerige jalad nii, et seadme alla jääks piisavalt ruumi õhuringluseks.

Vee sissevooluvooliku ühendamine

1. Keerake sissevooluvoolik A (olenevalt mudelist vaadake kas 
joonist 1 või 2) käsitsi kraani külge.

2. Veenduge, et voolik ei ole keerdus.
3. Veenduge, et ühendused ei leki kraani täielikul avamisel.

Kui voolik on liiga lühike, siis vahetage see sobiva pikkusega, 
eeskirjadele vastava vooliku vastu välja (minimaalselt 1000 kPa 
– lubatud standardi EN 50084 järgi).

Kontrollige regulaarselt, ega voolik ei ole muutunud rabedaks või 
praguliseks.
Vajaduse korral vahetage voolik uue vastu välja.
Võite pesumasina ühendada ilma tagasilöögiklapita.




