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SOOLAMAHUTI TÄITMINE

Alates vee karedusastmest 1–2 (poolpehme) tuleb enne nõudepesumasina esmakasu-
tust soolamahuti täita spetsiaalse veepehmendussoolaga (piirkonna vee kareduse kohta 
saate infot kohalikust veevarustusettevõttest).
Kui vee karedusaste ei vasta valitsa asendile 3 (tehaseasetus) või kui vee 
karedus muutub:
Seadke karedusaste (ainult ilma veekaredusandurita nõudepesumasinad):
asetus tuleb teha allpool toodud tabeli järgi.
• Lülitage seade sisse (vt lühijuhendit).
• Valige programm 2 (vt lühijuhendi programmitabelit).
• Hoidke käivitusnuppu umbes 5 sekundit all, kuni selle märgutuli hakkab vilkuma.
• Käivituse märgutuli vilgub või numbrinäit süttib vastavalt vee karedusastme asetuse-

le (vt tabel, märgutule vilgete arv või numbrinäit).
•  Iga järjestikuse vajutusega käivitusnupule karedusaste suureneb ja kui see jõuab 

astmeni 7, alustatakse jälle astmest 1.
•  Lülitage seade välja (vaadake lühijuhendit).
Valitud asetus salvestub seadme mällu.

Vee karedusaste Saksa standard 
°dH

Prantsuse standard 
°fH

mmol/l Clarke’i skaala ehk 
Inglise standard

Asetus: vilgete arv (1x–7x) 
või digitaalne näidik (1–7)

1 (pehme) 0–5 0–9 0–0,9 0–6,3 1x 1
1–2 (poolpehme) 6–10 10–18 1,0–1,8 7–12,6 2x 2

2 (keskmine) 11–15 19–27 1,9–2,7 13,3–18,9 3x 3
3 (poolkare) 16–21 28–37 2,8–3,7 19,6–25,9 4x 4

4 (kare) 22–28 38–50 3,8–5,0 26,6–35 5x 5
4 (väga kare) 29–35 51–63 5,1–6,3 35,7–44,1 6x 6

4 (äärmiselt kare) 36–60 64–107 6,4–10,7 44,8–74,9 7x 7

Soola doseerimine
Tähelepanu: kasutage vaid kodustele nõudepesumasinatele mõeldud 
veepehmendussoola.
Soolamahuti täitmine mõne sobimatu ainega (nt pesuvahendiga) võib vee-
pehmendussüsteemi kahjustada.
1.  Eemaldage alakorv.
2.  Vastupäeva keerates eemaldage mahuti kork.
3.  Nõudepesumasina esmakasutusel täitke soolamahuti ääreni veega.
4.  Kasutades kaasasolevat lehtrit, täitke soolamahuti ääreni soolaga 

(esmatäitmisel kulub soola vähemalt 1,5 ja kõige rohkem 2 kg) ning seejärel 
segage lusikavarrega.

5.  Keerake kork päripäeva kinni.
6.  Pange alakorv oma kohale.
7.  Pärast soolamahuti täitmist käivitage kohe mõni pesuprogramm (ainult 

eelpesust ei piisa), et kõrvaldada võimalikud soolajäägid ning vältida 
rooste tamist.

Soolakoguse indikaator
Nõudepesumasinal on elektrooniline või mehaaniline soolakoguse indikaator 
(olenevalt mudelist).

Elektrooniline indikaator
Kui soolamahutit on vaja täita, süttib juhtpaneelil soola lisamise märgutuli.

Mehaaniline indikaator
Kui soolamahutis on piisavalt soola, siis on ujuk kontrollaknas selgelt näha.
Soolamahutit tuleb täita, kui ujuk vajub allapoole ning seda ei ole enam näha.

Kui vee karedusaste on 1 (pehme), 
siis pole vaja vee pehmendussoola 
kasutada.

Karedusaste tuleb seada ainult 
ilma veekaredusandurita nõude-
pesumasinal.
Veekaredusanduriga nõudepesu-
masin seadistub automaatselt.



5

A

LOPUTUSVAHENDIMAHUTI TÄITMINE

(Kui kasutate kombineeritud pesuvahendeid, ei ole vaja seda teha)
Loputusvahend hõlbustab nõude kuivamist. Vesi valgub nõudelt ära ning ei jäta neile 
veeplekke ega -viirge. Enne seadme esmakasutust pange mahutisse loputusvahendit. 
Kasutage vaid nõudepesumasinale mõeldud loputusvahendit.

1.  Kaane avamiseks vajutage nupule A (vt joonist).

2.  Täitke mahuti loputusvahendiga katkendjoonega märgitud max-tähiseni (u 100 ml).
Pühkige alati ülevoolanud loputusvahend kohe ära. Nii väldite liigse vahu teket, mis 
võib halvendada pesemistulemust.

3.  Sulgege kaas.

 Kontrollige regulaarselt loputusvahendi taset.

Loputusvahendi koguse reguleerimine
Tehaseasetus: aste 4.
Kui Te ei ole pesemis- või kuivatustulemusega rahul, muutke loputusvahendi doseeri-
miskogust.

1.  Kaane avamiseks vajutage nupule A (vt joonist).

2.  Nõudel esinevate valkjate viirgude korral keerake regulaator mündi vms abil 
väiksemale astmele (1–3). Kui nõud pole korralikult kuivad, siis keerake 
regulaatorit suuremale astmele (5–6).

3.  Sulgege kaas.

Loputusvahendikoguse indikaator

Mehaaniline indikaator
hele  lisage loputusvahendit,
tume  loputusvahendit on piisavalt.

Elektrooniline indikaator (olenevalt mudelist)
Kui loputusvahendit on vaja lisada, siis süttib juhtpaneelil märgutuli.


