
Kasutusjuhend

Pesumasin
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Seadme osad

Pesumasin vastab kõigile kaasaegsetele nõuetele tõhusa pesupesemise kohta vähese 
vee-, energia- ja pesuvahendikuluga.
ECO-ventiil tagab pesuvahendi tõhusa kasutamise ning vähendab veekulu, säästes nii 
energiat.

1 Pesuvahendisahtel

2 Juhtpaneel

3 Luugi käepide

4 Tühjenduspump

5 Reguleerjalad

Pesuvahendisahtel

Eelpesu

Põhipesu

Pesuloputusvahend
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Juhtpaneel

1 Programmivalits

2 Tsentrifuugimiskiiruse vähendamise nupp

3 Lisafunktsioonide nupp

4 Lisaloputusnupp

5 Näidik

6 Käivitus- ja katkestusnupp

7 Viivitusega käivituse nupp

8 Programmietappide märgutuled
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Kasutamine

Esimene kasutuskord

• Veenduge, et elektri- ja veeühendused 
vastavad paigaldusjuhistele.

• Eemaldage trumlist polüstüreenkaitse 
ning kõik muud pakkematerjalid.

• Valage ECO-ventiili aktiveerimiseks 
pesuvahendisahtli põhipesulahtrisse  
2 liitrit vett. Seejärel käivitage tühja 
masinaga puuvillase programm 95 °C, 
et eemaldada trumlist ja pesupaagist 
tootmisjäägid. Valage pool mõõtenõu-
täit pesuvahendit põhipesu lahtrisse 
ning käivitage seade.

Seadme kasutamine

Pesumasina täitmine

Luugi avamiseks tõmmake käepidet ette-
vaatlikult väljapoole. Pange pesuesemed 
ükshaaval trumlisse. Enne trumlisse 
panemist raputage pesu. Sulgege luuk.

Pesu- ja loputusvahendi doseerimine

Tõmmake pesuvahendisahtel lõpuni välja. 
Mõõtke välja vajalik kogus pesuvahendit, 
valage see põhipesulahtrisse  ning kui 
soovite kasutada eelpesuetappi, siis ka 
lahtrisse .

Vajaduse korral valage lahtrisse  lopu-
tusvahendit (selle kogus ei tohi ületada 
sahtlis olevat tähist MAX). Sulgege pesu-
vahendisahtel ettevaatlikult.
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Pesuprogrammi valimine

Seadke programmivalits soovitud prog-
rammile. Käivituse ja katkestuse märgutuli 
hakkab vilkuma.

Programmivalits on jagatud järgmisteks 
sektoriteks:

Puuvillane 
Tehiskiud 
Õrnpesu 
Villane  ja käsitsipesu 
Eriprogrammid: hõlpus triikida , loputused 

, veest tühjendamine , tsentrifuugimine 
 ja õrn tsentrifuugimine .

Programmivalitsat saab keerata nii päri- 
kui ka vastupäeva. Asend O tühistab pesu-
programmi ja lülitab pesumasina välja.

Pärast pesuprogrammi lõppemist tuleb 
pesumasina väljalülitamiseks keerata 
programmivalits asendisse O.

Tähelepanu!
Kui valite käimasoleva pesuprogrammi 
ajal programmivalitsaga teise programmi, 
vilgub punane käivituse ja katkestuse 
märgutuli kolm korda ning näidikule 
kuvatakse veateade ERR. Uus valitud 
programm ei käivitu.

Lisafunktsioonide nupud

Olenevalt pesuprogrammist saab rakenda-
da ka erinevaid lisafunktsioone. Need tuleb 
valida pärast soovitud pesuprogrammi vali-
mist ning enne käivitus- ja katkestusnupule 
vajutamist. Kui lisafunktsioonide nuppudele 
vajutada, süttivad vastavad märgutuled. Kui 
nendele nuppudele uuesti vajutada, märgu-
tuled kustuvad.

Tsentrifuugimiskiiruse, öise pesu või 
tühjenemise takistuse valimine

Kui soovite tsentrifuugida pesu mitte pesu-
masina poolt määratud, vaid mõnel teisel 
tsentrifuugimiskiirusel, vajutage tsentrifuu-
gimiskiiruse muutmiseks korduvalt tsentri-
fuugimiskiiruse nupule.

Süttib vastav märgutuli.

Maksimaalsed tsentrifuugimiskiirused on:
• puuvillase jaoks 1200 pööret minutis 

(EWF 12240W), 1400 pööret minutis 
(EWF 14240W);

• tehiskiudude, villase ja käsitsipesu 
jaoks 900 pööret minutis;

• õrnade materjalide jaoks 700 pööret 
minutis.
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Nõuandeid pesupesemiseks

Pesu sorteerimine

Järgige riideesemete etikettidel olevaid 
pesusümboleid ning tootja antud pesemis-
juhiseid. Sorteerige pesuesemed järgmi-
selt: valge pesu, värviline pesu, tehiskiust 
esemed, õrnad esemed, villane pesu.

Temperatuurid

95° Keskmiselt määrdunud valgete 
puuvillaste ja linaste esemete 
pesemiseks (nt linikud, käteräti-
kud, laudlinad, voodipesu …).

50°/60° Keskmiselt määrdunud, värvi 
mitteandvate linaste, puuvillaste 
ja tehiskiust riideesemete (nt 
särgid, öösärgid, pidžaamad …) 
ning kergelt määrdunud valgete 
puuvillaste esemete (nt alus-
pesu) pesemiseks.

30°–40° Õrnade riideesemete (nt pits-
kardinad), tehiskiust esemetega 
segapesu ning puhta uusvillase 
(masinpestav, mitte kokku tõm-
buv) tähisega villaste esemete 
pesemiseks.

Enne pesumasina täitmist

Ärge kunagi peske valget ja värvilist pesu 
koos. Valge pesu võib pesemisel tuhmuda.

Uued värvilised pesuesemed võivad 
esmakordsel pesemisel värvi anda, 
seetõttu tuleks neid esimesel pesukorral 
eraldi pesta.

Kontrollige, et pesu hulka ei ole jäänud 
metallesemeid (nt nööbid, mündid või 
haaknõelad).

Nööpige padjapüürid kinni, sulgege 
tõmblukud, haagid ja trukid. Siduge 
vööd ja pikad paelad kokku. Enne 
pesemist eemaldage tugevad plekid.

Hõõruge eriti määrdunud kohti spetsiaalse 
pesuvahendi või pesupastaga. Käsitsege 
kardinaid eriti õrnalt. Eemaldage kardina-
rõngad või siduge need pesukotis kokku.

Maksimaalsed pesukogused

Soovitatavad kogused leiate programmi-
tabelist.

Üldised nõuded:
Puuvillane, linane: täitke trummel terve-
nisti, kuid mitte liiga tihedalt;
Tehiskiud: ärge täitke trumlit rohkem kui 
poolest saadik;
Õrnad ja villased esemed: ärge täitke 
trumlit rohkem kui kolmandiku võrra.

Maksimumkoguse pesemisel kasutatakse 
vett ja energiat kõige säästlikumalt.
Tugevalt määrdunud pesu korral vähendage 
pesukogust.
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Hooldus ja puhastamine

Enne mis tahes puhastus- ja hooldustöid 
ÜHENDAGE seade vooluvõrgust lahti.

Katlakivi eemaldamine
Kasutatav vesi sisaldab tavaliselt lupja. 
Soovitame aeg-ajalt pesumasinaga kasu-
tada katlakivieemaldit. Tehke seda pesu 
pesemisest eraldi ning doseerige katla-
kivieemaldit vastavalt selle tootja juhistele. 
See aitab vältida katlakivi sadenemist.

Pärast igat pesu
Jätke luuk mõneks ajaks lahti. See takistab 
hallituse ja ebameeldiva lõhna tekkimist 
seadme sisemusse. Luugi lahtihoidmine 
pärast pesu pesemist aitab ka luugi tihendit 
kauem korras hoida.

Hoolduspesu
Kui pesete pesu madalal temperatuuril, 
on võimalik, et trumlisse kogunevad mitme-
sugused jäägid. Soovitame regulaarselt 
teha hoolduspesu.

Hoolduspesu tegemiseks:
• trummel peab olema pesust tühjenda-

tud,
• valige maksimaaltemperatuuriga 

puuvillase pesu programm;
• kasutage tavalist pesuvahendikogust. 

Pesuvahend peab olema pulbriline ja 
keskkonnasäästlik.

Välispinna puhastus
Puhastage seadme välispinda ainult õrna-
toimelise puhastusvahendi ja veega ning 
kuivatage seejärel korralikult.

Pesuvahendisahtli puhastamine

Pesuvahendi- ja lisaainesahtlit tuleb regu-
laarselt puhastada.
Sahtli masina küljest eemaldamiseks vaju-
tage lukustusmehhanismile ja tõmmake 
sahtel välja. Kogunenud pesupulbrijääkide 
eemaldamiseks peske seda kraani all.

Loputusvahendilahtri ülemist osa saab 
välja võtta, et seda oleks kergem puhas-
tada.

Pesuvahendisahtli pesa puhastamine

Kui olete pesuvahendisahtli eemaldanud, 
puhastage selle pesa väikese harjaga, 
kuni kõik pesupulbrijäägid selle alumiselt 
ja ülemiselt osalt on eemaldatud.
Pange pesuvahendisahtel tagasi ja käivi-
tage loputusprogramm ilma trumlisse pesu 
panemata.
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Paigaldamine

Pakendi eemaldamine

Enne seadme kasutamist eemaldage kogu 
pakkematerjal ja veokruvid. Soovitame 
veokruvid alles hoida, et saaksite need 
uuesti paigaldada, kui edaspidi on vaja 
pesumasinat vedada.

1. Pärast pakkematerjali eemaldamist 
pange seade ettevaatlikult tagaküljele, 
et eemaldada põhja alt polüstüreen-
polster.

2. Võtke seadme tagaküljel olevatest 
klambritest lahti toitejuhe ja vee 
väljavooluvoolik.

3. Keerake mutrivõtmega lahti keskmine 
kruvi A ja eemaldage see. Võtke 
vastav plastist vahetükk välja.

4. Keerake lahti ja eemaldage kaks suurt 
kruvi B ning kuus väiksemalt kruvi C.

5. Eemaldage veotugi D ning keerake 
kuus väiksemat kruvi C kinni.


