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Teie uus kuivatiga pesumasin

Olete valinud kuivatiga Siemens 
pesumasina. 

Palun pühendage paar minutit 
lugemisele ning õppige tundma oma 
kuivatiga pesumasina eeliseid ja 
omadusi.

Selleks, et tagada Siemens kaubamärgi 
kõrge kvaliteet, kontrollime hoolikalt 
meie toodetud kuivatiga pesumasinate 
funktsioone ja seisundit.

Põhjalikumat teavet meie toodete, 
tarvikute, varuosade ja teenuste kohta 
leiate veebilehelt www.siemens-
home.bsh-group.com või pöördudes 
meie klienditeeninduskeskuste poole.

Kui kasutus- ja paigaldusjuhend 
kirjeldab eri mudeleid, siis viidatakse 
vastavates kohtades erinevustele.

Enne kuivatiga pesumasina 
kasutuselevõttu lugege läbi kogu 
kasutus- ja paigaldusjuhend!

Esitusreeglid

: Hoiatus!

Selline sümboli ja märgusõna 
kombinatsioon viitab potentsiaalselt 
ohtlikule olukorrale. Selle eiramine võib 
põhjustada surma või kehavigastusi.

Tähelepanu!

See märgusõna viitab potentsiaalselt 
ohtlikule olukorrale. Selle eiramine võib 
põhjustada materiaalset ja/või 
keskkonnakahju.

Juhis/nõuanne

Juhised seadme optimaalseks 
kasutamiseks / kasulik teave.

1. 2. 3. / a) b) c)

Tegevuse etapid esitatakse arvude või 
tähtede abil.

■ / -

Nimekirju tähistatakse kastikeste või 
taande abil.
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8 Sihtotstarbeline 
kasutus

Sihtotstarbeline kasutus■ Ainult koduseks kasutuseks.
■ Kuivatiga pesumasin sobib 

masinpesuks mõeldud tekstiilide ja 
käsitsi pestavate villaste esemete 
pesemiseks ning kindlate 
riidetüüpide kuivatamiseks vastavalt 
nende hooldusjuhistele.

■ Masinas tuleb kasutada külma 
kraanivett ning kuivatiga 
pesumasinas kasutamiseks sobivaid 
pesu- ja hooldusvahendeid.

■ Puhastusvahendite, puhastamise 
abiainete, puhastustoodete ja 
puhastusainete doseerimisel järgige 
alati tootja juhiseid.

■ Lapsed alates 8. eluaastast; 
füüsilise, meele- või vaimse puudega 
isikud ning vajalike kogemuste ja 
teadmisteta isikud võivad kuivatiga 
pesumasinat kasutada ainult nende 
eest vastutava isiku järelevalvel või 
juhendamisel.

■ Lapsed ei tohi seadet järelevalveta 
hooldada ega puhastada.

■ Hoidke loomad kuivatiga 
pesumasinast eemal.

■ Kasutage kuivatiga pesumasinat 
ainult äravooluga ruumides.

Lugege ning järgige kasutus- ja 
paigaldusjuhiseid ning kõiki muid 
kuivatiga pesumasinaga kaasasolevaid 
juhiseid.
Hoidke dokumendid edaspidiseks 
kasutamiseks alles.
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Ohutusjuhised    et
5

( Ohutusjuhised
OhutusjuhisedElektriohutus
:Hoiatus
Surmaga lõppevate õnnetuste 
oht!
Pingestatud osade puudutamisel 
võib saada surmava elektrilöögi.
■ Toitejuhtme pistikupesast 

eemaldamisel hoidke alati 
pistikust, mitte juhtmest. 
Vastasel juhul võite juhet 
kahjustada.

■ Voolupistikut ei tohi kunagi 
puudutada või hoida märgade 
kätega.

Vigastusoht
:Hoiatus
Vigastusoht!
■ Kui kuivatiga pesumasina 

tõstmisel hoitakse kinni selle 
lahtikäivatest osadest (nt 
uksest), siis võivad need 
komponendid murduda ja 
põhjustada kehavigastusi. 
Ärge tõstke masinat 
lahtikäivatest osadest.

■ Kui ronite kuivatiga 
pesumasina peale, siis võib 
tööpind katki minna ja 
põhjustada kehavigastusi.
Ärge ronige kuivatiga 
pesumasina peale.

■ Kui toetute avatud uksele, siis 
võib kuivatiga pesumasin 
ümber minna ja põhjustada 
kehavigastusi.
Ärge toetuge kuivatiga 
pesumasina lahtisele uksele.

■ Pöörlevat trumlit puudutades 
võite vigastada oma käsi.
Ärge võtke kinni pöörlevast 
trumlist. Oodake, kuni see 
peatub.

:Hoiatus
Põletusoht!
■ Kui pesete pesu kõrgel 

temperatuuril, siis võite 
kokkupuutel kuuma pesuveega 
(nt kuuma vee äravoolul 
valamusse) saada 
põletushaavu. 
Ärge puudutage kuuma 
pesuvett.

■ Kui kuivatusprogramm katkeb, 
võivad masin ja pesu olla väga 
kuumad. Valige Intensive Dry 
(Intensiivkuivatus) Ù või Low 
Heat Dry (Madalal 
temperatuuril kuivatamine) ^ 
ja määrake 15 min 
kuivatusaeg, et pesu jahtuks. 
Eemaldage pesu alles pärast 
seda.

Laste ohutus
:Hoiatus
Surmaga lõppevate õnnetuste 
oht!
Lapsed võivad kuivatiga 
pesumasinaga mängides sattuda 
eluohtlikesse olukordadesse või 
end vigastada.
■ Ärge jätke lapsi järelevalveta 

kuivatiga pesumasina 
lähedusse.

■ Ärge laske lastel masinaga 
mängida.

:Hoiatus
Surmaga lõppevate õnnetuste 
oht!
Lapsed võivad end kogemata 
seadme sisse lukustada ja 
lämbuda.
Kui seadet enam ei kasutata:
■ Tõmmake toitejuhe välja.
■ Eemaldage toitejuhe ja visake 

see koos pistikuga ära.
■ Purustage kuivatiga 

pesumasina ukselukk.



et    Keskkonnakaitse
:Hoiatus
Lämbumisoht!
Lapsed võivad mängides 
takerduda pakendisse, kilesse või 
pakendi osadesse või tõmmata 
need pähe ja lämbuda. 
Hoidke pakendit, kilet ja pakendi 
osi lastele kättesaamatus kohas.
:Hoiatus
Mürgistusoht!
Pesu- ja hooldusvahendid võivad 
allaneelamisel põhjustada 
mürgitust või ärritust kokkupuutel 
naha/silmadega. 
Hoidke pesu- ja 
hooldusvahendeid lastele 
kättesaamatus kohas.
:Hoiatus
Silmade / naha ärritus!
Kokkupuude pesu- ja 
hooldusvahenditega võib 
põhjustada silmade või naha 
ärritust. 
Hoidke pesu- ja 
hooldusvahendeid lastele 
kättesaamatus kohas.
:Hoiatus
Vigastusoht!
Kõrgel temperatuuril pestes läheb 
pesumasina ukseklaas kuumaks. 
Ärge laske lastel kuuma ust 
puudutada.

7 Keskkonnakaitse
KeskkonnakaitsePakend / vana seade

)
Kõrvaldage pakend 
keskkonnasäästlikul viisil.
See kodumasin on märgistatud 
vastavalt Euroopa elektri- ja 
elektroonikajäätmete direktiivile 2012/
19/EÜ (WEEE). Direktiiv määratleb 
kogu Euroopa Liidu ulatuses võrgustiku 
kasutatud seadmete tagastamiseks ja 
jäätmekäitluseks.

Nõuanded ja näpunäited

■ Täitke masin alati valitud programmi 
suurima lubatud pesukogusega.
Programmide ülevaade 
~ lehekülg 20 

■ Peske keskmiselt määrdunud 
esemeid alati ilma eelpesuta.

■ Valitavad temperatuurid arvestavad 
tekstiiltoodete hooldussilte. Masinas 
kasutatavad temperatuurid võivad 
sellest kõrvale kalduda, et tagada 
teile energiasäästu ja pesutulemuse 
optimaalne kombinatsioon.

■ Energiasäästurežiim: ekraani 
valgustus kustub mõne minuti pärast, 
nupp ! (Alustamine/täitmine) vilgub. 
Valgustuse aktiveerimiseks kasutage 
mõnd nuppu.
Programmi töötamise ajal ei ole 
energiasäästurežiim aktiivne.

■ Kui pesu kuivatatakse seadmes, siis 
valige suurim võimalik 
tsentrifuugimiskiirus. Mida vähem vett 
pesusse jääb, seda vähem aega ja 
energiat kulub kuivatamiseks.
Ärge kuivatage tilkuvat pesu.

■ Tagage masina paigalduskohas hea 
ventilatsioon ja puhastage 
regulaarselt õhuvõtuava filtrit.
Puhastamine ja hooldus 
~ lehekülg 29 
ning Paigaldamine ja ühendamine 
~ lehekülg 37 
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Põhipunktide lühiülevaade    et
/ Põhipunktide 
lühiülevaade 

Põhipunktide lühiülevaade

--------

--------

--------

--------

1 @ @ @

Ühendage toitejuhe.
Avage kraan.

Avage uks. Valige pesu-/
kuivatusprogramm, 
näiteks Cottons 
(Puuvillane) Î.

Programmi teave 
ekraanil.

2 @ @

Vajaduse korral muutke programmi vaikesätteid 
ja/või valige lisafunktsioonid.

Sortige pesu. Pange pesu 
masinasse.

3 @ @ @

Avage 
pesuvahendisahtel.

Lisage pesuvahendit 
vastavalt 
doseerimissoovitustele 
~ lehekülg 16 

Sulgege uks. Valige ! 
(Alustamine/
täitmine).

4 @ @ @

Programmi lõpp. Keerake programmi 
valikunupp asendisse 
$ Off (Väljas).

Avage uks ja võtke 
pesu välja.

Keerake veekraan 
kinni.(ilma Aqua-
Stopita mudelitel)
7



et    Seadme tundmaõppimine
* Seadme 
tundmaõppimine

Seadme tundmaõppimineKuivatiga pesumasin

( Kuuma õhu väljalaskeava
0 Juhtpaneel
8 Käepidemega uks
9S Ukse avamine
9T Ukse sulgemine

@ Hooldusluuk ja külma õhu 
sissevõtuava

H Trumli valgustus
8



Seadme tundmaõppimine    et
Juhtpaneel

Muutke valitud programmi vaikehäälestust ja valige 
lisafunktsioonid: 

( Valige programm. Programminuppu saab 
pöörata mõlemas suunas .   
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

0 Vaikesätete muutmiseks valige nupud °C 
(Temperatuur), 0 (Tsentrifuugimiskiirus) 
ja 5 (Lõpuaeg) ~ lehekülg 25 

8 Valige kuivatusfunktsioon ~ lehekülg 25 
@ Lisafunktsioonide kasutamiseks valige nupud 

× (Valikud) +è(Vali) ~ lehekülg 26 

H Käivitage pesuprogramm. Valige nupp !
( Alustamine/täitmine) programmi 
käivitamiseks, katkestamiseks (nt pesu 
lisamiseks) või tühistamiseks.

P Lülitage seade välja. Keerake programminupp 
asendisse $Off (Väljas).
9



et    Seadme tundmaõppimine
Ekraan

Kuvab valitud programmi

( s Eelpesu

x Pesemine

q Loputus

0 Tühjendamine/tsentrifuugimine

Š Kuivatamine

§ Jahutamine, pöörlemine kuivatusfaasis.

Programmi edenemise inforiba.

0

Kraan | süttib Veesurve on liiga madal. See pikendab prog-
rammi kestust.

| vilgub Kraan ei ole lahti keeratud või puudub vee-
surve.

Üledoseerimine o Ilmub liigse vahu tuvastamisel, kui lülitatakse 
sisse üks loputustsükkel. 

Lapselukk w süttib Lapselukk on aktiivne ja programminuppu on 
liigutatud.

w vilgub Lapselukk on aktiveeritud ja liigutatud on 
programminuppu või vajutatud nuppe.

Uks v süttib Ust saab avada.

v vilgub Kui programm on käivitunud: uks ei ole korra-
likult kinni.

Pesu kogus 7,0 kg* Max pesu kogus valitud programmides.

8 külm – 90 °C Temperatuur (°C).
10



Seadme tundmaõppimine    et
– – – -1500 Tsentrifuugimise kiirus (pöördeid minutis); – – 
– (Loputuse peatamine = tühjendamise/
tsentrifuugimiseta, (pesu jääb pärast viimast 
loputustsüklit vette).

– 0 – Programmi lõpp.

PAUS Programm katkestatud.

– – – – Programmi lõpp, kui kasutatakse loputuse 
peatamist.

OPEN Ust saab avada kui programm on katkestatud.

A:02 Ust ei saa avada. 

2:00* Programmi kestus pärast programmi valimist, 
h:min (tundi:minutit).

1– 24 h Lõpuaeg tundides (h).

@ Lisafunktsioonid
Plekid ë Veri

V Kosmeetikavahendid

ä Kohv

W Tomat

ì Rohi

¶ Vein

Rinse plus (Lisaloputus) l

Lisafunktsioonide valimine ~ lehekülg 26 
speedPerfect á
ecoPerfect à
Less iron (Lihtsam triikimine){
H Kuivatus AutoDry Automaatkuivatus, valida saab kolm kuivatus-

režiimi.

± Kapikuiv (automaatne).

· Eriti kuiv (automaatne).

Ó Kergelt kuiv (automaatne).

...min Kuivatusaeg, valida saab viie kuivatusaja 
vahel.

120* Käsitsi määratud kuivatusaeg.

Täiendav teave E : - -* Veateade.

0 Helisignaali reguleerimine. 

* Olenevalt valitud programmidest ja lisafunktsioonidest.

Kuvab valitud programmi
11



et    Pesu
Z Pesu
PesuPesu ettevalmistamine 
pesemiseks

Pesu sortimine

Sortige pesu vastavalt hooldusjuhistele 
ja hooldussiltide andmetele.
■ Kanga/kiu tüüp
■ Värv

Märkus:  Pesu võib anda värvi või 
jääda mustaks. Peske valge ja 
värviline pesu eraldi.
Uusi erksavärvilisi riideid tuleb 
esimesel korral pesta eraldi.

■ Määrdumine
– kerge

Eelpesu ei ole vajalik. Vajadusel 
kasutage lisafunktsiooni 
speedPerfect á.

– tavaline
Valige eelpesuga programm . 
Vajadusel eeltöödelge plekke.

– tugev
Pange masinasse vähem pesu. 
Valige eelpesuga programm . 
Vajadusel eeltöödelge plekke.

– Plekid: eemaldage või töödelge 
neid siis, kui need on veel 
värsked. Kõigepealt tupsutage 
plekki seebiveega. Ärge hõõruge. 
Siis valige sobiv programm ja 
peske riided puhtaks. Raskesti 
eemaldatavad või kuivanud 
plekid tulevad vahel välja alles 
pärast mitut pesu.

Hooldussildi andmed:

Pesu ja kuivatiga pesumasina 
kaitsmine

Tähelepanu!
Seadme või riiete kahjustumisoht
Masinasse sattunud võõrkehad (nt 
mündid, kirjaklambrid, nõelad, naelad) 
võivad rikkuda riideid või masinat.

Pesu ettevalmistamisel tuleb kinni 
pidada neist juhistest.
■ Puhastusvahendite, puhastamise 

abiainete, hooldustoodete ja 
puhastusainete doseerimisel järgige 
alati tootja juhiseid.

■ Ärge ületage maksimaalset 
pesukogust. Ületäitmisel on 
pesutulemus halvem.

■ Vältige eeltöötluseks mõeldud 
pesuainete ja vahendite (nt 
plekieemaldi, pihustatav 
eelpesuvahend jms) kokkupuudet 
kuivatiga pesumasina pindadega. 
Pühkige kõik peenpihustuse jäljed ja 
muud jäägid/pritsmed kohe niiske 
lapiga ära.

■ Tühjendage taskud. Eemaldage kõik 
võõrkehad.

■ Eemaldage metalldetailid 
(kirjaklambrid jne).

■ Püksid, kudumid ja kootud tekstiilid, 
nt trikootaažesemed, T-särgid ja 
dressipluusid, tuleb pöörata 
pahempidi.

< ; Puuvillane 95 °C, 90 °C
: 9
8

Värviline 60 °C, 40 °C, 
30 °C

B A
>

Kergesti hooldatav 
60 °C, 40 °C, 30 °C

L K Õrn pesu 40 °C, 30 °C

W L
K

Käsitsi ja masinaga 
pestav siid ja villane, 
külm, 40 °C, 30 °C

Ž Ärge peske kuivatiga 
pesumasinas.
12



Pesu    et
■ Veenduge, et tugikaartega 
rinnahoidjad on masinpestavad.

■ Peske õrnu esemeid (sukkpüksid, 
tugikaartega rinnahoidjad jms) 
võrgus või kotis.

■ Sulgege lukud ja nööpige kinni 
tekikotid.

■ Harjake taskutest ja kraede vahelt 
välja liiv.

■ Eemaldage kardina kinnitusvahendid 
või pange need võrku/kotti.

Pesu ettevalmistamine 
kuivatamiseks

Märkus:  Ühtlase kuivatustulemuse 
saamiseks sortige pesu järgmiste 
omaduste järgi:
■ Kanga tüüp
■ Kuivatusprogramm
■ Eseme hooldussildil olevad 

hooldussümbolid

Kuivatage masinas ainult pesu, mille 
sildil on lubatud masinkuivatus või millel 
on sellised hooldussümbolid:
■ a = kuivatage tavatemperatuuril 

(Intensive Dry 
(Intensiivkuivatus) Ù )

■ ` = kuivatage madalal temperatuuril 
(Low Heat Dry (Madalal 
temperatuuril kuivatamine) ^ )

Järgmisi tekstiile ei tohi masinas 
kuivatada:
■ b = masinkuivatust keelav 

hooldussümbol
■ Villased või villasegused tekstiilid.
■ Õrn pesu (siid, sünteetilised 

kardinad).
■ Vahtkummi või sarnast materjali 

sisaldavad tekstiilid.
■ Tuleohtlike vedelikega (plekieemaldi, 

bensiin, eeter, lahusti) töödeldud 
tekstiilid. Plahvatusoht! 

■ Juukselakki või teisi sarnaseid aineid 
sisaldavad tekstiilid.

Märkused
■ Enne kuivatamist tuleb käsitsi 

pestavaid tekstiile tsentrifuugida 
sobival kiirusel.

■ Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu 
optimaalsel kiirusel. Soovitav 
tsentrifuugimiskiirus puuvillastele 
esemetele on rohkem kui 1000 
pööret minutis, kergesti 
hooldatavatele tekstiilidele rohkem 
kui 800 pööret minutis.

■ Ärge triikige pesu kohe pärast 
kuivatamist. Soovitatav on pesu 
kõigepealt kokku rullida, et 
jääkniiskus jaotuks ühtlaselt.

■ Hea kuivamistulemuse tagamiseks 
tuleb vateeritud, froteematerjalist ja 
muud suured tekstiilesemed eraldi 
kuivatada. Ärge kuivatage korraga 
rohkem kui nelja suurt 
froteematerjalist eset (või kuni 3 kg).

■ Ärge ületage maksimaalset 
pesukogust.
13
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1 Seadme kasutamine
Seadme kasutamineKuivatiga pesumasina 
ettevalmistamine
Kuivatiga pesumasinat katsetati enne 
tehasest väljaviimist. Katsetest jäänud 
võimaliku jääkvee väljalaskmiseks 
käivitage esimesel kasutuskorral Fluff 
Clean (Ebemete eemaldamise) 7
programm ilma pesuta. 
Enne esmakordset pesemist/
kuivatamist ~ lehekülg 43 
Märkus:  
■ Ärge kunagi lülitage sisse rikkis 

masinat!
■ Teavitage klienditeenindust! 
~ lehekülg 35 

1. Ühendage toitejuhe.
2. Avage kraan.

Kuivatusprogrammi lõpule järgneb 
automaatne ebemete eemaldamise 
tsükkel. Kraan peab ka 
kuivatusprogrammi ajaks lahti 
jääma.

Märkused
– Tagage ruumis, kus kuivatiga 

pesumasin asub, alati hea 
ventilatsioon, et eemaldada 
kuivatusfaasis väljuv õhk.

– Jahutusõhu sisse- ja 
väljalaskeavad peavad alati 
olema vabad.

3. Avage uks.

Programmi valimine / masina 
sisselülitamine

Märkus:  Kui lapselukk on sees, siis 
tuleb see enne programmi valimist välja 
lülitada. 

Valige soovitud programm 
programminupuga. Nuppu saab 
pöörata mõlemas suunas.  
Kuivatiga pesumasin on sisse lülitatud.

Valitud programmi kohta näidatakse 
ekraanil pidevalt järgmisi andmeid:
■ programmi kestus;
■ eelseatud temperatuur;
■ eelseatud tsentrifuugimiskiirus ja
■ suurim lubatud pesukogus.

Pesuprogrammi reguleerimine
Võite kasutada kuvatavat 
vaikehäälestust või reguleerida valitud 
programmi vastavalt pestavale pesule. 
Selleks saate muuta vaikehäälestust või 
valida lisafunktsioone. Valitavad sätted 
ja lisafunktsioonid olenevad valitud 
pesu- või kuivatusprogrammist. 
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

Märkused
■ Valitavad, tühistatavad ja 

muudetavad valikud olenevad 
programmi edenemisest.

■ Nupud on tundlikud ja reageerivad 
kergele puudutusele. Kui 
°C (temperatuuri), 
0 (tsentrifuugimiskiiruse),5 (lõpua
ja) nuppu hoitakse all, siis keritakse 
sätted automaatselt läbi.
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■ Pesuprogrammi vaikesätete, nt 
pesutemperatuuri muutmine:
Puudutage nuppu °C (temperatuur) 
soovitud pesutemperatuuri 
valimiseks.

■ Pesuprogrammi lisafunktsioonide 
muutmine. 
Puudutage nuppe × (Valikud) ja è 
(Vali), et valida muid soovitud 
lisafunktsioone.

Märkus:  
Vaikehäälestuse ja/või lisafunktsioonide 
muutmisel võib muutuda programmi 
kestus. 

Kuivatusprogrammi seadmine

Märkus:  Kui on valitud eraldi 
kuivatusprogramm või vahepealse 
katkestuseta pesemine ja kuivatamine, 
siis saab vajadusel muuta 
kuivatusprogrammi vaikehäälestust. 
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

Kuivatusprogrammi vaikehäälestuse 
muutmine: 
Puudutage nuppu Ù (Kuivatus), et 
määrata soovitud kuivatusrežiim või -
aeg (ainult eraldi kuivatusprogrammis) . 

Märkus:  
Kuivatusprogrammi vaikehäälestuse 
muutmisel võib muutuda selle kestus. 

Pesu masinassepanek

:Hoiatus
Surmaga lõppevate õnnetuste oht!
Lahustipõhiste puhastusainetega (nt 
plekieemaldi, bensiini või eetriga) 
eeltöödeldud esemed võivad kuivatiga 
pesumasinasse panekul põhjustada 
plahvatuse.
Loputage selliseid esemeid põhjalikult 
enne masinasse panemist.

Märkused
■ Peske koos suuri ja väikseid 

esemeid. Eri suuruses esemed 
jaotuvad tsentrifuugimisel 
ühtlasemalt. Üksikud suured esemed 
võivad põhjustada ebaühtlast 
koormust. 

■ Pidage kinni ettenähtud suurimast 
pesukogusest. Ületäitmisel on 
pesutulemus halvem ja riided 
kortsuvad rohkem.

1. Voltige sorditud riideesemed lahti ja 
pange trumlisse.

2. Veenduge, et ükski ese ei jää ukse 
ja kummitihendi vahele kinni.

3. Sulgege uks.
15
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Märkus:  Nupul ! (Alustamine/
täitmine) hakkab vilkuma märgutuli ja 
ekraanile ilmuvad järjest programmi 
vaikesätted. Neid saab soovi korral 
muuta.

Pesu- ja hooldusvahendi 
doseerimine ja lisamine

Tähelepanu!
Seadme kahjustused
Pesu eeltöötluseks mõeldud pesuained 
ja vahendid (nt plekieemaldi, pihustatav 
eelpesuvahend jms) võivad kahjustada 
kuivatiga pesumasina pindu.
Vältige nende ainete kokkupuudet 
masina pindadega. Pühkige kõik 
peenpihustuse jäljed ja muud jäägid/
pritsmed kohe niiske lapiga ära.

Doseerimine

Arvestage pesu- ja hooldusvahendite 
doseerimisel järgnevaid punkte:
■ vee karedus (küsige andmeid oma 

veevarustusettevõttest);
■ tootja juhised (pakendil);
■ pesu kogus;
■ määrdumisaste.

Lahtrite täitmine

1. Tõmmake pesuaine sahtel välja.
:Hoiatus
Silmade / naha ärritus!
Kui pesuaine sahtel avatakse 
seadme töötamise ajal, siis võib 
pesu- või hooldusvahend välja 
valguda.
Avage sahtel ettevaatlikult.
Kui pesu- või hooldusvahend satub 
nahale või silma, loputage see 
hoolikalt maha.
Kogemata allaneelamisel pöörduge  
arsti poole.

2. Valage sisse pesuvahend ja/või 
puhastusaine.

Märkused
■ Kõikide pesuvahendite, puhastuse 

abiainete, hooldusvahendite ja 
puhastusainete doseerimisel järgige 
alati tootja juhiseid.

■ Lahjendage paksema kostisega 
veepehmendeid ja 
pesuloputusvahendeid veega. Nii 
hoiate ära ummistumise.

■ Kui seade töötab, siis olge pesuaine 
sahtli avamisel ettevaatlik.

■ Kui valite ainult kuivatusprogrammi, 
siis ärge pange seadmesse 
puhastusvahendit ja/või 
hooldusvahendit. 

Lahter I Eelpesuks mõeldud pesuvahend.

Lahter i Loputusvahend, tärgeldusvahend. 
Ärge ületage suurimat lubatud 
pesukogust.

Lahter II Põhiline pesuvahend, 
veepehmendi, valgendi, 
plekieemaldi.

Lahter A Vedelpesuaine doseerimiseks.
16
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Vedela pesuvahendi mõõtmisvahend*
*olenevalt mudelist

Pange mõõtmisvahend paika, et mõõta 
õige kogus vedelat pesuvahendit.
1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. 

Vajutage rest alla ja võtke sahtel 
täiesti välja.

2. Libistage mõõtmisvahendit 
ettepoole, keerake see alla ja 
vajutage klõpsuga oma kohale.

3. Pange sahtel uuesti masinasse.

Märkus:  Ärge kasutage 
mõõtmisvahendit geelpesuvahendite või 
pesupulbriga, samuti eelpesuga 
programmides või kui on valitud 
lõpuaeg.

Mõõtmisvahendita mudelitel valage 
vedel pesuaine selleks ette nähtud  
dosaatorisse ja asetage trumlisse.

Programmi käivitamine
Valige ! (Alustamine/täitmine). 
Märgutuli süttib ja programm käivitub.

Märkus:  Kui soovite tagada, et 
programmi ei saaks kogemata muuta, 
siis rakendage lapselukk. 

Programmi töötamise ajal on ekraanil 
lõpuaeg ja kui programm on käivitunud, 
siis võib seal olla programmi kestus ja 
edenemise sümbolid.

Lapselukk
Kuivatiga pesumasinas saab vältida 
määratud funktsioonide kogemata 
muutmist. Selleks aktiveerige lapselukk, 
kui programm on juba käivitunud.

Aktiveerimine/väljalülitamine: hoidke 
nuppu 5 (Lõppaeg) all umbes 5 s. 
Ekraanile ilmub sümbol w. Kui 
nuppude helisignaalid on aktiveeritud, 
kõlab helisignaal.
■ w jääb põlema: lapselukk on 

aktiveeritud.
■ w vilgub: lapselukk on aktiivne ja 

programminuppu on keeratud. 
Programmi katkemise vältimiseks 
keerake programminupp uuesti 
esialgse programmi asendisse. 
Sümbol süttib uuesti.

Märkus:  
Lapselukk võib jääda aktiivseks 
järgmise programmi käivitamiseni, seda 
isegi pärast kuivatiga pesumasina 
väljalülitamist. Sellisel juhul lülitage 
lapselukk enne programmi käivitamist 
välja ja vajadusel aktiveerige uuesti 
pärast programmi käivitumist.

Pesu masinasse panemine
Kui programm on käivitunud, saab pesu 
vajadusel lisada või välja võtta.
Valige ! (Alustamine/täitmine). 
Kuivatiga pesumasin kontrollib, kas 
lisamine on võimalik.

Märkused
■ Kõrge veetaseme, kõrge 

temperatuuri või trumli pöörlemise 
ajal on uks turvakaalutlustel 
lukustatud ja pesu ei saa lisada. 
Kui ekraanil kuvatakse:
A:02 + PAUS~ Pesu ei saa lisada. 
Programmi jätkamiseks valige nupp 
Alustamine/täitmine !. 
Põleb v + OPEN ~ ja pesu saab 
lisada.

■ Ärge avage ust enne, kui mõlemad 
sümbolid (v + OPEN) põlevad.

■ Ärge hoidke ust pikalt lahti, kuna 
vesi võib välja voolata.

■ Kuivatamise ajal ei saa pesu juurde 
lisada.
17
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Programmi vahetamine
Kui käivitasite kogemata vale 
programmi, saate seda muuta, toimides 
nii.

1. Valige ! (Alustamine/täitmine).
2. Valige teine programm. Vajaduse 

korral reguleerige vaikesätteid ja/või 
valige lisafunktsioonid.

3. Valige ! (Alustamine/täitmine). Uus 
programm käivitub algusest.

Programmi katkestamine või 
lõpetamine

Kõrge temperatuuriga programmid:
1. Valige ! (Alustamine/täitmine).
2. Pesu jahutamiseks valige q Rinse/

Spin 0 (Loputus/tsentrifuugimine) .
3. Valige ! (Alustamine/täitmine).

Madalama temperatuuriga programmid:
1. Valige ! (Alustamine/täitmine).
2. Valige q Rinse/Spin 0 (Loputus/

tsentrifuugimine) või Empty 
(Tühjendamine) p.

3. Valige ! (Alustamine/täitmine).

Kuivatusprogrammid:
1. Valige Intensive Dry 

(Intensiivkuivatus) Ù või Low Heat 
Dry (Madalal temperatuuril 
kuivatamine) ^.

2. Vajutage nuppu Ù (Kuivatus) ja 
määrake kuivatusajaks 15 minutit.

3. Valige ! (Alustamine/täitmine).

Programmi lõpp
Ekraanile ilmub – 0 – või – – – –ja kõlab 
helisignaal. Helisignaali reguleerimine 
~ lehekülg 28 
Kui valitud on – – – (Loputuse 
peatamine = vee väljalaskmise/
lõpptsentrifuugimiseta), siis vajutage 
nuppu ! (Alustamine/täitmine) vee 
väljalaskmise/tsentrifuugimise viimase 
tsükli käivitamiseks.

Märkused
■ Programm jätkab, pumbates vee 

välja ja tsentrifuugides pesu 
(tsentrifuugimiskiirust saab enne 
muuta).

■ Kui soovite ainult vee välja pumbata, 
siis puudutage umbes 1 minut 
pärast programmi käivitumist (enne 
tsentrifuugimise algust) nuppu ! 
(Alustamine/täitmine) ja keerake 
siis programminupp asendisse $
Off (Väljas). Programm 
katkestatakse ja ukselukk avatakse. 
Pesu saab välja võtta.

■ Kuivatusfunktsiooni kasutamisel on 
ekraanil vaheldumisi tekst PUSH, to, 
End, vilgub nupu ! (Alustamine/
täitmine) märgutuli ja kõlab 
helisignaal.

■ Trummel jätkab 30 minuti vältel 
spetsiaalse pöörlemistsükliga, mis 
takistab riiete kortsumist.

■ Kui soovite pesu kohe välja võtta, 
siis puudutage mis tahes nuppu 
programmi tühistamiseks või uuesti 
valimiseks.

■ Kui ekraanil vilgub enne 
kuivatusprogrammi lõppemist tekst 
hot, siis on trumlis kõrge 
temperatuur. Trumli 
jahutusprogramm töötab seni, kuni 
temperatuur langeb.
18
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Pärast pesemist/kuivatamist

1. Avage uks ja võtke pesu välja.
2. Keerake programminupp asendisse 

$ Off (Väljas). Seade lülitub välja. 
3. Sulgege kraan. 

Aqua-Stopiga mudelite puhul ei ole 
see vajalik. ~ lehekülg 37 

4. Tõmmake toitejuhe välja.

Märkused
■ Ärge jätke pesu trumlisse. Järgmises 

pesus võivad need kokku tõmbuda 
või teistele esemetele värvi anda.

■ Eemaldage trumlist ja kummitihendilt 
kõik võõrkehad, kuna need võivad 
põhjustada roostetamist.

■ Jätke pesuvahendisahtel ja uks lahti, 
et sisse jäänud vesi saaks ära 
kuivada.

■ Võtke alati pesu masinast välja.
■ Oodake alati, kuni programm lõpeb, 

kuna uks võib veel lukus olla. 
Seejärel lülitage seade sisse ja 
oodake, kuni lukustus avaneb.

■ Kui ekraan on programmi lõpus 
kustunud, siis tähendab see, et 
energiasäästurežiim on aktiivne. 
Ekraani sisselülitamiseks kasutage 
mõnd nuppu.
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/ Programmide 
ülevaade

Programmide ülevaadeProgramm programminupul

Programm/pesu tüüp Valikud/teave
Programmi nimi
Programmi lühikirjeldus ja tekstiilid, mille jaoks see on mõeldud.

max pesukogus standardi EN50229 
järgi
max pesukogus pesemiseks/
max pesukogus kuivatamiseks

valitav temperatuur (°C)

valitavad tsentrifuugimiskiirused, p/
min

pesemise võimalikud lisafunktsioo-
nid

kuivatamise võimalikud sätted

Cottons (Puuvillane) Î
Puuvillased ja linased vastupidavad, kuumakindlad tekstiilid
Märkus:  * Lisafunktsiooniga speedPerfect á on pesukogus väik-
sem.

max 7,0 (4,0)* kg / 4,0 kg

külm – 90 °C

- - - - 1500 p/min

Plekid, á, à, Q, l
», ·, Ó

+ Prewash (+ eelpesu) s
Intensiivse energiakasutusega programm tugevalt määrdunud vas-
tupidavate puuvillaste või linaste esemete jaoks.
Märkus:  * Lisafunktsiooniga speedPerfect á on pesukogus väik-
sem.

max 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

külm – 90 °C

- - - - 1500 p/min

Plekid, á, à, Q, l
», ·, Ó

Easy-Care (Kergesti hooldatav) Ó
Sünteetilised või segakiust kangad.

max 3,5 kg / 2,5 kg

külm – 60 °C

- - - - 1200 p/min

Plekid, á, à, Q, l
», ·, Ó

Mix (Segapesu) Ñ
Segapesu puuvillastest ja sünteetilisest materjalist esemetest.

max 3,5 kg / 2,5 kg

külm – 60 °C

- - - - 1500 p/min

Plekid, á, à, Q, l
», ·, Ó
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Delicates/Silk (Õrn pesu/siid) Y
Õrnade pestavate tekstiilide, nt siidist, satiinist, sünteetilisest või 
segakiust esemete jaoks.
Märkus:  Kasutage pesuvahendit, mis sobib masinas pestavate õr-
nade tekstiilide või siidi pesemiseks.

max 2,0 kg

külm – 40 °C

- - - - 800 p/min

Plekid, á, Q, l
 – 

h Wool (Villane)  Í
Käsitsi ja masinaga pestavate villaste või villaseguste kangaste 
pesemiseks. Eriti õrn pesuprogramm, et hoida ära pesu kokkutõm-
bumine. Sisaldab pikemaid pause pesu leotamiseks puhastusvahen-
diga.
Märkused
■ Villase all mõeldakse ehtsat, loomset päritolu villast, nt angoora-

, alpaka-, laama- või lambavilla.
■ Kasutage masinpesuks sobivat villapesuvahendit.

max 2,0 kg

külm – 40 °C

- - - - 800 p/min

 – 

q Rinse/Spin (Loputamine/tsentrifuugimine) 0
Sobib käsitsipesuks mõeldud esmetele. Lisafunktsioon Rinse plus 
(Lisaloputus) laktiveeritakse vaikimisi. Ainult tsentrifuugimiseks 
tühistage Rinse plus (Lisaloputuse) l valik.

max 7,0 kg

 – 

- - - - 1500 p/min

l, Q

 – 

Empty (Tühjendamine) p
Vee eemaldamine trumlist, nt pärast loputuse seiskamist.

max 7,0 kg

 – 

 – 

 –

 – 

G Super 15’/wash&dry 60’ (pesu ja kuivatus 60’)
Väikese koguse (max 1 kg) kergelt määrdunud puuvillaste, linaste, 
sünteetilisest või segakiust esemete pesemiseks. Umbes 15 minutit 
pesemist.  Kui valitud on ka kuivatusfunktsioon, siis järgneb pesemi-
sele umbes 45 minuti pikkune kuivatamine.
Märkus:  * Lisafunktsiooniga speedPerfect á on pesukogus väik-
sem.

max 3,5 (2,0)* kg / 1,0 kg

külm – 40 °C

- - - - 1200 p/min

á, l
»

Shirts/Business (Pluusid/triiksärgid) k
Sobib puuvillaste, linaste, sünteetilisest või segakiust pluuside ja 
triiksärkide pesemiseks. 

max 2,0 kg / 2,0 kg

külm – 60 °C

- - - - 800 p/min

Plekid, á, à, Q, l
», ·, Ó

Programm/pesu tüüp Valikud/teave
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Outdoor + Waterproof (Välisrõivad + veekindlad) g
Ilmastikukindlad ja membraankihiga õueriided ning veekindlad teks-
tiilid.

max 1,0 kg / 1,0 kg

külm – 40 °C

400–800 p/min

Plekid, á, à, , l
»

Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) 7
Eriprogramm trumli puhastamiseks või ebemete eemaldamiseks.
90 °C = antibakteriaalne programm, ärge kasutage pesuvahendit. 
40 °C = antibakteriaalne programm, kasutada võib spetsiaalset 
trumlipuhastusvahendit.
külm = loputusprogramm kuivatusfaasis pesutrumlisse kogunenud 
ebemete eemaldamiseks.

 0,0 kg

külm – 40 – 90 °C

400 – 1400 p/min

 – 

 – 

Refresh (Värskendamine) a
Programm lõhna eemaldamiseks ja kortsude vähendamiseks villas-
tel või linastel riietel, ülikondadel jms, mida pole vaja sageli pesta.

max 1,0 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivatamine)  ^
Eraldi õrn kuivatusprogramm pesu kuivatamiseks madalal tempera-
tuuril. 
- valides » (Kapikuiv), et saada automaatselt kapikuiv tulemus. 
- valides · (Eriti kuiv), et saavutada automaatselt eriti kuiv tulemus. 
- valides Ó (Kergelt kuiv), et riideid automaatselt kergelt kuivatada. 
- isemääratav kuivatusaeg, valikus on 30, 60, 90 kuni 120 minutit.
Märkus:  ** 15 min kuivatusaeg on mõeldud pesu ja masina jahuta-
miseks pärast kuivatusprotsessi.

max 2,5 kg

 – 

 – 

 – 

», ·, Ó, ajastatud kuivatamine**

Intensive Dry (Intensiivkuivatus)  Ù
Eraldi tavaline kuivatusprogramm pesu kuivatamiseks kõrgemal 
temperatuuril.
- valides » (Kapikuiv), et saada automaatselt kapikuiv tulemus.
- valides · (Eriti kuiv), et saavutada automaatselt eriti kuiv tulemus. 
- valides Ó (Kergelt kuiv), et riideid automaatselt kergelt kuivatada. 
- isemääratav kuivatusaeg, valikus on 30, 60, 90 kuni 120 minutit.
Märkus:  ** 15 min kuivatusaeg on mõeldud pesu ja masina jahuta-
miseks pärast kuivatusprotsessi.

max 4,0 kg

 – 

 – 

 – 

», ·, Ó, ajastatud kuivatamine**

Programm/pesu tüüp Valikud/teave
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Programmide ülevaade    et
Kuivatustabel

Puuvillased/värvilised esemed (puuvillased või villased kangad, näiteks aluspesu, T-särgid, kampsunid, püksid 
ja köögirätikud)

Kaal kuivana (kg) 0,5 ~1,0 1,0 ~ 2,0 2,0 ~ 3,0 3,0 ~ 4,0 ~ 0,5 ~ 1,0 ~ 2,0 ~ 2,5

Eeldatav kuivatusaeg minutites Reguleeritav kuivatusaeg minuti-
tes

» (Kapikuiv) <60 60~85 85~120 120~160

· (Eriti kuiv) <65 65~100 100~140 140~170 30 60 90 120

Ó (Kerge kuivatamine) <50 50~65 65~100 100~130

Soovituslik programm Intensive Dry (Intensiivkuivatus) Ù (auto-
maatne)

Intensive Dry (Intensiivkuiva-
tus) Ù (ajastatud)

Vateeritud/froteeriie (suuremad või paksud puuvillased tekstiilesemed, näiteks froteeriided, voodilinad, laudli-
nad, teksad, tööriided)

Kaal kuivana (kg) 0,5~1,0 1,0~2,0 2,0~3,0 3,0~4,0 ~0,5 ~1,0 ~1,5 ~2,0

Eeldatav kuivatusaeg minutites Reguleeritav kuivatusaeg minuti-
tes

» (Kapikuiv) <70 70~95 95~130 130~170

· (Eriti kuiv) <75 75~110 110~150 150~180 30 60 90 120

Ó (Kerge kuivatamine) <60 60~75 75~110 110~140

Soovituslik programm Intensive Dry (Intensiivkuivatus) Ù (auto-
maatne)

Intensive Dry (Intensiivkuiva-
tus) Ù (ajastatud)

Kergesti hooldatav (sünteetilisest või segakiust riided, nt särgid, spordirõivad, õrn pesu)

Kaal kuivana (kg) 0,5~1,0 1,0~2,0 2,0~2,5 ~0,5 ~1,0 ~1,5 ~2,0

Eeldatav kuivatusaeg minutites Reguleeritav kuivatusaeg minuti-
tes

» (Kapikuiv) <55 55~95 95~130

· (Eriti kuiv) <65 65~130 130~160 30 60 90 120

Ó (Kerge kuivatamine) <45 45~70 70~90

Soovituslik programm Low Heat Dry (Madalal temperatuuril kuivata-
mine) ^ (automaatne)

Low Heat Dry (Madalal tempe-
ratuuril kuivatamine) ^ (ajasta-
tud)

± Ajad on ligikaudsed ning arvestatud tüüpilise pesukoguse, tsentrifuugprogrammi ja keskkonnatempe-
ratuuri kohta. Froteerätikute ja muude suurte tekstiilesemete puhul võib automaatkuivatuse kestus pi-
keneda ning soovitatav on programm · (Eriti kuiv).

± Suurim valitav kuivatusaeg (ajastusega kuivatusel) on 120 minutit Kui kuivatatava pesu kogus on suu-
rem kui 2,5 kg, siis valige automaatkuivatuse funktsioon. Automaatkuivatus on soovitatav heade kuiva-
tustulemuste saavutamiseks ja energia säästmiseks. 15 minutiline kuivatusprogramm on mõeldud 
pesu jahutamiseks.

± Pesemiseks ja kuivatamiseks vahepealse katkestuseta saab kasutada ainult automaatkuivatust; kui va-
lida eraldi kuivatusprogramm, siis saab valida automaatkuivatuse ja kasutaja määratud kestusega kui-
vatuse vahel. Kuivatusfunktsiooni seadmine.~ lehekülg 25 
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et    Programmide ülevaade
Tärgeldamine

Märkus:  Pesu ei tohi töödelda 
loputusvahendiga.

Vedelat tärklist võib kasutada kõikides 
pesuprogrammides. Valage tärklis 
lahtrisse M, arvestades vahendi tootja 
juhiseid (vajadusel peske enne).

Värvimine/pleegitamine
Värvige ainult väikeses koguses. Sool 
võib roostevaba terast kahjustada. 
Järgige värvaine tootja juhiseid. Ärge 
pleegitage pesu kuivatiga pesumasinas.

Leotamine

1. Valage leotusvahend/pesuaine 
lahtrisse IIvastavalt tootja juhistele.

2. Keerake programminupp 
programmile Cottons (Puuvillane) 
Î 30 °C.

3. Valige ! (Alustamine/täitmine).
4. Umbes 10 minuti pärast valige ! 

(Alustamine/täitmine).
5. Kui vajalik leotamisaeg on täis, siis 

valige programmi jätkamiseks või 
muutmiseks uuesti ! (Alustamine/
täitmine).

Märkused
■ Pange masinasse sama värvi pesu. 
■ Pesuvahendit ei ole vaja juurde 

lisada, kuna leotusvett kasutatakse 
ka pesemiseks.
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Programmi vaikehäälestuse muutmine    et
0 Programmi 
vaikehäälestuse 
muutmine

Programmi vaikehäälestuse muutmineValitud programmide vaikehäälestust 
saab muuta. Vaikehäälestust saab 
muuta isegi siis, kui valitud programm 
juba töötab. Mõju oleneb sellest, kui 
kaua programm on töötanud.

°C (Temperatuur)
( näidatud pesemistemperatuuri 
saab muuta. Max valitav 
pesemistemperatuur oleneb valitud 
programmist. 
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

0 (Tsentrifuugimiskiirus)
0 Pöörlemiskiirust (pöördeid minutis) 
saab muuta enne programmi ja selle 
ajal olenevalt programmi edenemisest. 
Kui valida – – – (Loputuse peatamine = 
lõpus tühjendamise/tsentrifuugimiseta), 
siis jääb pesu pärast viimast 
loputustsüklit vette.Suurim võimalik 
tsentrifuugimiskiirus oleneb 
programmist ja mudelist.
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

0 (lõpuaeg)
8 Lõpuaja määramine (programmi 
lõpp).

Märkus:  Programmi valimisel 
kuvatakse selle kestus. Programmi 
kestust reguleeritakse vajadusel 
automaatselt selle töö käigus, nt 
programmi vaikehäälestuse muutmise 
tõttu.

Enne programmi käivitumist saab selle 
lõpuaja valida tunni täpsusega, max 
võimalik valik on 24 h.
Kui programm on käivitatud, siis 
kuvatakse eelvalitud aeg (nt 8:00h) ja 
see hakkab vähenema, kuni programm 
alustab tööd. Seejärel kuvatakse 
programmi kestus, nt 2:30h.
Kui programm on käivitatud, siis saab 
eelvalitud aega muuta, toimides nii.

1. Valige nupp ! (Alustamine/
täitmine).

2. Valige nupp 0 (Lõpuaeg) ja muutke 
lõpuaega.

3. Valige ! (Alustamine/täitmine).

Ù (Kuivatus)
@ Kuivatusfunktsiooni saab 
aktiveerida, välja lülitada ja reguleerida 
nupuga Ù (Kuivatus). Ilma katkestuseta 
pesemine ja kuivatamine on võimalik 
ainult automaatrežiimis. Kui on valitud 
eraldi kuivatusprogramm, siis on 
saadaval automaatne kuivatus või 
nõutava kestusega ajastatud kuivatus.

Märkus:  Programmivalik  Intensive Dry 
(intensiivkuivatuse) Ù või Low Heat 
Dry (Madalal temperatuuril 
kuivatamine)  ^ asendis, et valida 
eraldi kuivatusprogramm. 
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 

Saate valida automaatkuivatuse režiimi: 
» (Kapikuiv), · (Eriti kuiv) või Ó 
(Kergelt kuiv).
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et    Lisafunktsioonide valimine
Märkus:  » (Kapikuiv): ühekihilisest 
kangast riietele. Riided saab kokku 
voltida või kappi riputada.
· (Eriti kuiv): paksust, mitmekihilisest 
kangast riietele, mis võivad vajada 
pikemat kuivatusaega. Riided saab 
kokku voltida või kappi riputada. Riided 
on kuivemad kui programmis Kapikuiv.
Ó (Kergelt kuiv): õrna pesu jaoks. 
Riided on triikimiskuivad (soovitatav 
triikida, et vältida kortsumist). Riided 
võib veel kuivama riputada.

Saate kuivatusaja ka käsitsi valida.

Märkus:  Kui on vaja pesta ja kuivatada 
ilma katkestuseta (ainult programmides 
Cottons (Puuvillane) Î,  + Prewash (+ 
eelpesu) s, Easy-Care (Kergesti 
hooldatav) Ó, Mix (Segapesu) Ñ, 
Outdoor+Waterproof (Õueriided + 
veekindlad riided) g, Shirts/Business 
(Pluusid/triiksärgid) k või Super 15’/
wash&dry 60’ (pesu ja kuivatus 60’) 
G):

1. Aktiveerige automaatkuivatuse 
funktsioon, puudutades nuppu 
Ù (Kuivatus). 

2. Ärge ületage suurimat kuivatuseks 
ettenähtud pesukogust. 
Programmide ülevaade 
~ lehekülg 20 

3. Valige hea kuivatustulemuse 
saavutamiseks pesuprogrammis 
suurim lubatud tsentrifuugimiskiirus.

\ Lisafunktsioonide 
valimine

Lisafunktsioonide valimineValige soovitud lisafunktsioon nupuga × 
(Valikud). Selleks puudutage nuppu, 
kuni soovitud valikukast hakkab 
vilkuma, ja aktiveerige valik nupuga è 
(Vali). Kasti allosas ilmub valikuriba, mis 
näitab tehtud valikut. Valiku 
väljalülitamiseks puudutage uuesti 
nuppu è (Vali). Valitud programmi 
rohkemate lisafunktsioonide valimiseks 
saab seda toimingut korrata. Kui 
rohkem midagi ei tehta, lõpetab 
funktsioonikast vilkumise ja jääb mõne 
sekundi pärast püsivalt põlema. 
Lisafunktsioon on edukalt valitud.

speedPerfect á
( Lühem pesuaeg, kuid 
standardprogrammiga sarnane 
pesutulemus. 

Märkus:  Ärge ületage suurimat lubatud 
pesukogust.
Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 
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Lisafunktsioonide valimine    et
ecoPerfect à
0 Energiasäästlik pesemine 
madalamal temperatuuril, tagades 
samas korraliku pesutulemuse.

Märkus:  Pesutemperatuur on valitust 
madalam. Kui see on hügieeni 
seisukohast vajalik, soovitame 
lisafunktsioonis ( speedPerfect valida 
kõrgema temperatuuri.

Less iron (Lihtsam triikimine) 
Q

8 Eriline tsentrifuugimine, mille 
käigus muudetakse esemed 
kohevamaks. Õrn lõpptsentrifuugimine 
– suurem jääkniiskus pesus.

Stains (Plekid)
@ valida saab lisafunktsiooni Stains 
(Plekid) spetsiifiliste plekkide 
eemaldamiseks. Valida saab kuut liiki 
plekkide hulgast. Kuivatiga pesumasin 
reguleerib pesemistemperatuuri, trumli 
liikumist ja leotusaega vastavalt valitud 
plekitüübile. Kuum või külm vesi, õrn või 
intensiivne pesemine ja pikk või lühike 
leotamine moodustavad iga plekitüübi 
jaoks sobiva pesuprogrammi. Selle 
tulemusel töödeldakse plekke kõige 
sobivamal viisil.

Rinse plus (Lisaloputus) l
H Lisaloputustsükkel. Väga pehme 
veega piirkondades või parema 
loputustulemuse saavutamiseks.

Märkus:  Valige Rinse plus 
(Lisaloputus) l, kasutades nuppu × 
(Valikud). Siis puudutage nuppu è 
(Vali) funktsiooni aktiveerimiseks ja 
hoidke nuppu è (Vali) soovitud 
loputustsüklite arvu saamiseks 
(olenevalt valitud programmist max 3 
tsüklit).
2+3 l: loputuse tavatsükkel + 
lisaloputustsükkel.
27



et    Helisignaali reguleerimine
M Helisignaali 
reguleerimine

Helisignaali reguleerimine

1. Aktiveerige signaali helitugevuse häälestusrežiim

Keerake nupp asen-
disse $ Off (Väl-
jas).

Pöörake üks 
samm päripäeva.

Hoidke all nuppu °C (temperatuur) ja 
pöörake programminuppu üks samm 
päripäeva. 

Laske nupp lahti, näi-
dikule ilmub number.

2. Määrakenuppude helisignaali tugevus 

Puudutage nuppu 0 (Lõpu-
aeg), kuni ilmub soovitud heli-
tugevus

Jätkake 3. punktist või Keerake programminupp 
asendisse $ Off (Väljas). Signaali 
helitugevuse häälestusrežiim sulgub.

3. Valige teavitussignaalide helivaljus

Pöörake üks samm 
päripäeva.

Puudutage nuppu 0 (Lõpuaeg), 
kuni kuvatakse soovitud helituge-
vus.

Keerake programminupp asen-
disse $ Off (Väljas). Signaali 
helitugevuse häälestusrežiim 
sulgub.
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Puhastamine ja hooldus    et
29

2 Puhastamine ja 
hooldus

Puhastamine ja hooldus:Hoiatus
Elektrilöögi oht!
Pingestatud osade puudutamisel võib 
saada surmava elektrilöögi.
Lülitage seade välja ja eemaldage pistik 
pistikupesast.
:Hoiatus
Mürgistusoht!
Lahustipõhised puhastusained (nt 
bensiin või eeter) võivad kuivatiga 
pesumasinas tekitada mürgist auru.
Ärge kasutage lahustipõhiseid 
puhastusaineid.
Tähelepanu!
Seadme kahjustused
Lahustipõhised puhastusained (nt 
bensiin või eeter) võivad kahjustada 
kuivatiga pesumasina pindu ja detaile.
Ärge kasutage lahustipõhiseid 
puhastusaineid.

Masina korpus / juhtpaneel
■ Eemaldage pesu ja 

puhastusvahendijäägid kohe.
■ Pühkige pehme ja niiske lapiga.
■ Ärge kasutage abrasiivseid lappe, 

käsnasid või puhastusvahendeid 
(roostevaba terase 
puhastusvahendit).

■ Ärge puhastage seadet 
survepesuriga.

Trummel
Kasutage kloorivabu puhastusaineid. 
Ärge kasutage traatkäsna.

Katlakivi eemaldamine
Pesuvahendi õigel doseerimisel ei ole 
see vajalik. Kui katlakivi siiski tekib, 
järgige katlakivi eemaldusvahendi tootja 
juhiseid. Sobivaid katlakivieemaldeid 
saab osta meie veebilehelt või 
klienditeenindusest. ~ lehekülg 35 

Pesuvahendisahtli 
puhastamine
Kui see sisaldab pesu- või 
loputusvahendi jääke:
1. Tõmmake pesuaine sahtel välja. 

Vajutage rest alla ja eemaldage 
sahtel tervenisti.

2. Võtke rest välja, surudes seda 
sõrmega üles.

3. Puhastage puhastusvahendisahtel ja 
rest vee ja harjaga. Laske kuivada.

4. Paigaldage rest ja lukustage kohale 
(suruge silindrit juhttihvtile).

5. Paigaldage pesuvahendisahtel.

Märkus:  Jätke pesuvahendisahtel lahti, 
et vesi saaks ära kuivada.

Väljalaskepumba ummistus
:Hoiatus
Põletusoht!
Pesuvesi on kõrgel temperatuuril pestes 
väga kuum. Kokkupuutel kuuma 
pesuveega võite saada põletushaavu. 
Laske pesuveel jahtuda.
1. Keerake kraan kinni, et vett juurde ei 

voolaks, ja veenduge, et kõik 
jookseb läbi pesuvee pumba välja.

2. Pöörake programminupp asendisse 
$ Off (Väljas) ja tõmmake toitejuhe 
välja.

3. Avage hooldusluuk.
4. Võtke tühjendusvoolik hoidikust 

välja.



et    Puhastamine ja hooldus
5. Eemaldage katteluuk ja laske 
pesuveel voolata sobivasse 
anumasse. Vajutage katteluuki ja 
paigaldage tühjendusvoolik 
hoidikusse.
Märkus:  Masinasse jäänud vesi 
võib välja voolata.

6. Keerake pumba kate ettevaatlikult 
maha. Puhastage sisemus, pumba 
katte keermed ja pumba korpus 
(pumba tiivikratas pesuainelahuses 
peab saama pöörelda).

7. Paigaldage pumba kate ja kruvige 
kinni. Käepide peab jääma 
vertikaalasendisse.

8. Sulgege hooldusluuk. Kui 
hooldusluuk oli eemaldatud, pange 
see enne oma kohale tagasi.

Märkus:  Et kasutamata jäänud 
pesuvahend ei voolaks järgmisel korral 
kanalisatsiooni, valage 1 liiter vett 
lahtrisse II ja käivitage q Rinse/Spin 0 
(Loputus/tsentrifuugimine) või Empty 
(Tühjendamine) p programm. 

Väljalaskevooliku või sifooni 
ummistus

1. Pöörake programminupp asendisse 
$ Off (Väljas). Tõmmake toitejuhe 
välja.

2. Avage voolikuklamber ja eemaldage 
ettevaatlikult tühjendusvoolik. 
Masinasse jäänud vesi võib välja 
voolata.

3. Puhastage tühjendusvoolik ja 
sifoonimuhv.

4. Paigaldage uuesti tühjendusvoolik ja 
fikseerige ühenduspunkt 
voolikuklambriga.

Veevõtuvooliku filtri ummistus

:Hoiatus
Surmaga lõppevate õnnetuste oht!
Ärge uputage Aqua-Stopi ohutusseadist 
vette (selles on elektriline ventiil).

Kõigepealt laske välja surve 
veevõtuvoolikust.
1. Sulgege kraan.
2. Valige suvaline programm (v.a q 

Rinse/Spin 0 (Loputus/
tsentrifuugimine) või Empty 
(Tühjendamine) p).

3. Valige ! (Alustamine/täitmine). 
Laske programmil töötada 
umbes 40 s.

4. Pöörake programminupp asendisse 
$ Off (Väljas) ja tõmmake toitejuhe 
välja.

5. Seejärel puhastage kraani filter.
Eemaldage voolik veekraani küljest.
Puhastage filter väikese harjaga.
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Rikked ja mida nende korral ette võtta    et
6. Puhastage seadme taga asuv filter 
(mudelitel Standard ja Aqua-Secure).
Eemaldage voolik seadme 
tagaküljelt.
Võtke filter tangidega välja ja 
puhastage.

7. Ühendage voolik ja kontrollige, kas 
kuskilt lekib.

Õhufiltri ummistus

1. Pöörake programminupp asendisse 
$ Off (Väljas). Tõmmake toitejuhe 
välja.

2. Avage ja eemaldage hooldusluuk.
3. Võtke õhufilter välja.

4. Puhastage õhufilter ebemetest 
voolava vee all harjaga.

5. Pange õhufilter oma kohale tagasi.
6. Pange hooldusluuk tagasi ja 

sulgege.

3 Rikked ja mida nende 
korral ette võtta

Rikked ja mida nende korral ette võtta Avariihoob, nt 
elektrikatkestuse puhuks
Toite taastamisel jätkab programm 
tööd. Kui pesu on vaja ikkagi välja võtta, 
siis saab ukse allkirjeldatud viisil avada.

:Hoiatus
Põletusoht!
Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, 
võite kokkupuutel kuuma pesuvee või 
pesuga saada põletushaavu.
Vajadusel laske pesul kõigepealt 
jahtuda.

:Hoiatus
Vigastusoht!
Pöörleva trumli puudutamine võib 
vigastada teie käsi.
Ärge puudutage pöörlevat trumlit. 
Oodake, kuni see peatub.

Tähelepanu!
Veekahjustus
Lekkinud vesi võib tekitada kahjustusi.
Ärge avage ust, kui näete läbi klaasi 
vett.

1. Pöörake programminupp asendisse 
$ Off (Väljas). Tõmmake toitejuhe 
välja.

2. Tühjendage masin pesuveest. 
3. Tõmmake avariihooba tööriista 

kasutades allapoole ja vabastage 
see.
Nüüd saab ukse avada.
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et    Rikked ja mida nende korral ette võtta
Teave ekraanil

Näidikul Põhjus / lahendus
A:01 Sulgege kohe uks, kuna veetase tõuseb. Katkestuse korral kuvatakse vaheldu-

misi tekste A:01 ja OPEN.

A:02 Uks on turvakaalutlustel suletud (veetase ja/või temperatuur on liiga kõrge). 

■ Pesuprogramm: pausi kasutamisel kuvatakse vaheldumisi A:02 ja PAUS. 
Kui on vaja ust avada, siis oodake, kuni temperatuur langeb, või tühjendage 
masin (nt valige programm q Rinse/Spin 0 (Loputus/tsentrifuugimine) 
või Empty (Tühjendamine) p).

■ Kuivatusprogramm: kui peate ukse avama, oodake, kuni temperatuur on 
veidi langenud, või rakendage 15 min kuivatusprogramm, et pesu jahutada. 

Kui kuivatusprogrammi lõpus ilmub sageli tekst A:02

■ Puhastage õhufilter ~ lehekülg 31 
■ Käivitage Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) külm 7 programm ilma 

pesuta.

A:03 Ust ei saa lukustada/avada ukseluku kõrge temperatuuri tõttu. Jätke kuivatiga 
pesumasin umbes 1 minutiks sisselülitatuks või lülitage see välja ja seejärel lüli-
tage sisse mis tahes programmile. Siis saab masina jälle lukustada või lukust 
lahti teha.

hot Ust ei saa pärast kuivatusprogrammi lõppu avada, sest temperatuur on liiga 
kõrge. Jahutamine jätkub, kuni see näit ekraanilt kaob ja ukse saab lahti teha.

| ■ Vilgub (veevarustus puudub). Kas kraan on lahti keeratud? Kas vee sisse-
võtu filter on ummistunud? Puhastage sissevõtufilter ~ lehekülg 31 
Kas veevoolik on keerdus või ummistunud?

■ Süttib (madal veesurve): ainult teavitamiseks. See ei pikenda programmi 
kestust.

E:18 Tühjenduspump ummistunud, puhastage pump. Puhastage sifooni tühjendus-
voolik. 

ªªª ■ Hoidke nuppu Ù (Kuivatus) kolm sekundit all, et see näit kaoks.
■ Puhastage õhuvõtufilter ~ lehekülg 30 
■ Käivitage programm Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) 7 ilma pesuta.

LO kg, HI kg Pesukoguse teave. Ilmub kuivatusfaasi lõppedes.
LO kg: näitab, et kuivatatav kogus on väike, HI kg: näitab, et kuivatatav kogus 
on väga suur.

Muud näidud Keerake programminupp asendisse $ Off (Väljas). Seade lülitatakse välja. 
Oodake 5 s ja lülitage see uuesti sisse. Kui näit ilmub uuesti, siis võtke ühendust 
klienditeenindusega. 
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Rikked ja mida nende korral 
ette võtta

Rikked Põhjus / lahendus
Seadmest lekib vett. ■ Ühendage tühjendusvoolik õigesti või paigaldage uus voolik.

■ Pingutage veevõtuvooliku keermestatud ühendust.

Veevarustus puudub.
Pesuainelahus ei voola ära.

■ Kas ! (Alustamine/täitmine) on valimata?
■ Kas veekraan on kinni keeratud?
■ Kas filter on ummistunud? Puhastage filter ~ lehekülg 31 
■ Kas veevõtuvoolik on keerdus või ummistunud?

Kuivatiga pesumasina ust 
ei saa lahti teha.

■ Ohutusfunktsioon on sisse lülitatud. Kas programm seiskus?
■ Kas valitud on – – – (Loputuse peatamine = vee väljalaskmise/lõpptsentrifuu-

gimiseta)? 
■ Kas avada saab ainult avariihoovaga? ~ lehekülg 31 
■ Kas lapselukk on aktiivne? Lülitage see välja.

Programm ei käivitu. ■ Kas valitud on ! (Alustamine/täitmine) või 0 (Lõpuaeg)?
■ Kas uks on suletud?
■ Kas lapselukk on aktiivne? Lülitage see välja.

Pesuvesi ei voola ära. ■ Kas valitud on – – – (Loputuse peatamine = vee väljalaskmise/lõpptsentrifuu-
gimiseta)? 

■ Puhastage äravoolupump ~ lehekülg 31 
■ Puhastage äravoolu toru ja/või tühjendusvoolik. 

Trumlis ei ole vett näha. See ei ole rike – vesi on allpool nähtavat ala.

Tsentrifuugimistulemus ei 
ole piisav.
Pesu on liiga märg.

■ See ei ole rike – pesukoguse tasakaalust väljasoleku tuvastus on tsentrifuugi-
mise seisanud, kuna pesu on trumlis jaotunud ebaühtlaselt. Laotage väikesed ja 
suured pesuesemed trumlis laiali.

■ Kas valisite liiga väikese kiiruse? 

Tsentrifuugimine toimub 
mitu korda.

See ei ole rike – tasakaalust väljasoleku tuvastus reguleerib pesukoguse tasakaalu.

Sahtel M ei ole korralikult 
puhtaks loputatud.

Eemaldage sahtel. Puhastage pesuvahendi lahter ja pange sahtel tagasi 
~ lehekülg 29 

Kuivatiga pesumasinas on 
ebameeldiv lõhn.

■ Käivitage programm Fluff Clean (Ebemete eemaldamine) 90 °C 7 ilma 
pesuta. 

■ Kasutage tavalisi pesuvahendeid.

Vilgub olekunäit ¼. Pesu-
vahendisahtlist võib tulla 
vahtu.

Kas kasutasite liiga palju pesuvahendit?

■ Segage 1 sl loputusvahendit poole liitri veega ja kallake lahtrisse II. (Ei sobi 
suletäidisega, õue-, ega spordiriietele!)

■ Vähendage järgmises pesutsüklis pesuvahendi kogust.
■ Kasutage vähevahutavaid pesu-ja hooldusvahendeid, mis sobivad kasutami-

seks kuivatiga pesumasinas.

Liigne müra, vibratsioon ja 
masina paigalt nihkumine 
tsentrifuugimise ajal.

■ Kas seade on loodis? Loodige seade ~ lehekülg 42 
■ Kas seadme jalad on fikseeritud? Fikseerige seadme jalad ~ lehekülg 42 
■ Kas transpordi ajaks ettenähtud kaitsevahendid on eemaldatud? Eemaldage 

transpordipoldid ~ lehekülg 39 

Ekraan/näidikud ei tööta, 
kui seade töötab.

■ Kas on voolukatkestus? 
■ Kas kaitse on läbi põlenud? Lülitage vool sisse või vahetage kaitse.
■ Kui viga kordub, siis võtke ühendust klienditeenindusega ~ lehekülg 35 
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Programmi kestus on 
pikem kui tavaliselt.

■ See ei ole rike – tasakaalust väljasoleku tuvastus reguleerib pesukoguse tasa-
kaalu. 

■ See ei ole rike – vahutuvastusfunktsioon on sisse lülitatud. Lisaloputustsükkel.

Pesul on pesuvahendi jää-
gid.

■ Vahel sisaldavad fosfaadivabad pesuvahendid vees lahustumatuid jääkaineid.
■ Valige q Rinse/Spin 0 (Loputus/tsentrifuugimine) või harjake kuiva pesu 

pärast masinast väljavõtmist.

Tsentrifuugihelid kuivatuse 
ajal.

See on uuenduslik protsess – termotsentrifuugimine –, mida kasutatakse energia 
säästmiseks kuivatusfaasis.

Pesule jäävad värvilised 
ebemed.

Kasutage programmi Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  7 külm ilma pesuta, 
et eemaldada kuivatuse käigus masinasse kogunenud ebemed.

Kuivatamise ajal kostab 
veevõtu heli, näidikul vilgub 
veekraani sümbol.

Kuivatiga pesumasinal on isepuhastumise funktsioon, et eemaldada kuivatamise 
ajal pesust eralduvad ebemed. Selleks kasutatakse veidi kraanivett. Veekraan peab 
olema kuivatamise ajal avatud.

Kuivatustsükli kestus pike-
neb.

■ Õhkjahutuse põhimõtte tõttu on kuivatusjõudlus kõrgema temperatuuriga ruu-
mis väiksem, nii et kuivatamise kestus pikeneb. Tagage ruumis korralik ventilat-
sioon, et liigne kuumus eemaldada.

■ Kas õhuvõtufilter on ummistunud? ~ lehekülg 36 
■ Kasutage programmi Fluff Clean (Ebemete eemaldamine)  7 külm ilma 

pesuta, et eemaldada kuivatuse käigus masinasse kogunenud ebemed.

Kuivatusprogramm ei käi-
vitu.

■ Kas kuivatusprogramm ei ole valitud? Programmide ülevaade ~ lehekülg 20 
■ Kas uks ei ole korralikult kinni?
■ Kas pump on ummistunud? Puhastage äravoolupump ~ lehekülg 31 

Kuivatus ei anna häid tule-
musi (pesu ei ole piisavalt 
kuiv).

■ Pesumasina asukohas on ruumi temperatuur liiga kõrge (üle 30 °C) või pole 
ventilatsioon piisav. Tagage piisav ventilatsioon, et liigne kuumus kõrvaldada.

■ Pesu ei ole enne kuivatust piisavalt hästi tsentrifuugitud – valige alati kõigi prog-
rammidega suurim võimalik tsentrifuugikiirus.

■ Kuivatiga pesumasinas on liiga palju pesu: arvestage programmitabelis antud 
suurima pesukoguse soovitusi ja pesukoguse näitu. Ärge pange masinasse liiga 
palju pesu, kuna kuivatatav kogus peab olema pestavast pesukogusest väik-
sem. Pärast suurima lubatud pesukoguse pesemist tühjendage masin ja jao-
tage pesu kahe kuivatustsükli vahel.

■ Toitepinge on liiga madal (alla 200 V). Tagage piisav toitepinge.
■ Kas õhuvõtufilter on ummistunud? ~ lehekülg 31 
■ Paksud mitmekihilised tekstiilid või paksu täitematerjaliga kangad kuivavad ker-

gesti väljastpoolt, kuid mitte seestpoolt. Nende ühtlustusprotsess võib võtta roh-
kem aega. Valige selliste tekstiilide puhul ajastatud kuivatusprogramm.

Ukse avamisel on näha, et 
kuivale pesule langeb vee-
tilku.

■ Väikese koguse puhul on kuivatusaeg lühem. Kuivatisüsteemis võib olla veel 
veidi vett. Ukse kiirel avamisel tekib vaakumefekt, mis põhjustab kondensaat-
vee tilkumist kuivatisüsteemist.

■ Avage uks aeglaselt. Vältige ukse järsku lahtitõmbamist.

Trumlivalgustus ei sütti. Helistage klienditeenindusse ~ lehekülg 35 

Kui te ei saa riket ise parandada või masin vajab remonti, toimige järgmiselt.
■ Pöörake programminupp asendisse $ Off (Väljas) ja tõmmake toitejuhe välja.
■ Sulgege kraan ja helistage klienditeenindusse ~ lehekülg 35 

Rikked Põhjus / lahendus
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4 Klienditeenindus
KlienditeenindusKui rikke kõrvaldamine ei õnnestu, 
vaadake teemat Rikked ja mida nende 
korral ette võtta ~ lehekülg 33 
Võtke ühendust meie 
klienditeenindusega. Leiame alati 
sobiva lahenduse ja püüame vältida 
tehnikute asjatuid väljasõite.
Andke klienditeenindusele oma seadme 
tootekood (E-nr) ja tootmiskood (FD).

Need andmed leiate ukse siseküljelt* / 
avatud hooldusluugilt* ja seadme 
tagaküljelt.
*olenevalt mudelist
Tootja tunneb oma seadet kõige 
paremini.
Võtke meiega ühendust. Nii saate kindel 
olla, et remonditööd sooritab vastava 
väljaõppega hooldustehnik, kes kasutab 
originaalvaruosi.

J Tehnilised andmed
Tehnilised andmed

Tootekood Tootmiskood

Mõõtmed
(laius x sügavus x 
kõrgus)

60 x 59 x 84,5 cm

Kaal 83 kg

Ühendus 
vooluvõrguga

Nimipinge 220–240 V, 
50 Hz
Max vool 10 A
Max võimsus pesemisel 
2400 W
Max võimsus kuivatamisel
1900 W

Veesurve 100–1000 kPa (1–
10 baari)

Äravoolu kõrgus 60–100 cm
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[ Kuluväärtused
Kuluväärtused

Programm Valik Pesu ko-
gus (kg)

Voolutar-
ve*** (kWh)

Veekulu*** (l) Programmi 
kestus*** (h)

Cotton (Puuvillane) Î 20 °C * 7,0 kg 0,23 kWh 73 l 2 ¾ h

Cotton (Puuvillane) Î 40°C * 7,0 kg 1,02 kWh 73 l 2 ¾ h

Cotton (Puuvillane) Î 60 °C 7,0 kg 1,10 kWh 73 l 2 ¾ h

Cotton (Puuvillane) Î 90 °C 7,0 kg 2,05 kWh 83 l 2 ¾ h

Easy-Care (Kergesti hooldatav) 
Ó 40 °C * ecoPerfect à 3,5 kg 0,56 kWh 60 l 1 ¾ h

Mix (Segapesu) Ñ 40 °C 3,5 kg 0,45 kWh 53 l 1 h

Delicate/Silk (Õrn pesu/siid) Y 
30 °C 2,0 kg 0,15 kWh 29 l ¾ h

h Wool (Villane) Í 30 °C 2,0 kg 0,18 kWh 40 l ¾ h

Intensive Dry (Intensiivkuivatus) 
Ù 4,0 kg 2,37 kWh 3 l 2 ½ h

Low Heat Dry (Madalal tempe-
ratuuril kuivatamine) ^ 2,5 kg 1,46 kWh 3 l 2 ½ h

Cotton (Puuvillane) Î 
60 °C ** ecoPerfect à 7,0 kg 0,70 kWh 51 l 4 ¾ h

Cotton (Puuvillane) Î 60 °C + 
Intensive Dry (Intensiivkuivatus) 
Ù **

ecoPerfect à 7,0 / 4,0 
kg 4,76 kWh 57 l 9 h

* Programmi häälestus katsete ajal vastavalt praegu kehtivale ELi standardile EN60456.  Võrdluskatse 
sooritamiseks katsetage programme määratud pesukoguse ja suurima tsentrifuugimiskiirusega.

** ELi energiamärgise pesuomaduste katsed vastavalt standardile EN50229 on läbi viidud ettenähtud pe-
sukogusega programmis Cotton (Puuvillane) Î 60 °C + ecoPerfect à.

** ELi energiamärgise kuivatusomaduste katsed on läbi viidud vastavalt standardile EN50229. Suurim pe-
sukogus on jaotatud kahe kuivatustsükli vahel ja mõlemad kuivatuskogused kuivatatakse programmiga 
Intensive Dry (Intensiivkuivatus) Ù + e (Kapikuiv)..

*** Väärtused võivad kõikuda olenevalt veesurvest, vee karedusest, sissevõetava vee temperatuurist, ruumi 
temperatuurist, pesu tüübist ja kogusest, kasutatavast pesuvahendist ja selle kogusest, voolu kõikumi-
sest ning valitud lisafunktsioonidest.
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5 Paigaldamine ja 
ühendamine

Paigaldamine ja ühendamineStandardtarvikud

Märkus:  Vaadake kuivatiga pesumasin 
üle, veendumaks, et see ei ole 
transpordi käigus kahjustusi saanud. 
Katkist masinat ei tohi sisse lülitada. Kui 
teil on kaebusi, pöörduge esindusse, 
kust te seadme ostsite, või võtke 
ühendust meie klienditoega.

Märkus:  
Sifooni ühendamiseks on vaja ka 24–
40 mm läbimõõduga voolikuklambrit 
(saadaval vastavas poes). 
Veevarustuse ühendamine 
~ lehekülg 40 

Vajalikud tööriistad
■ Vesilood loodimiseks 
~ lehekülg 42 

■ Padrunvõti (mõõt 13):
transpordil ettenähtud 
kaitsevahendite lahtikeeramiseks 
~ lehekülg 39 
ja mõõt 17 seadme jalgade 
joondamiseks ~ lehekülg 42 

Ohutu paigaldamine

:Hoiatus
Vigastusoht!
■ Kuivatiga pesumasin on raske. Olge 

seda tõstes ettevaatlik.
■ Kui tõstate masinat väljaulatuvatest 

osadest (nt uksest), võivad need 
lahti murduda ja põhjustada 
kehavigastusi.
Ärge tõstke masinat lahtikäivatest 
osadest.

■ Kui voolikud ja toitejuhtmed on 
valesti paigaldatud, siis tekib 
komistamise ja kehavigastuste oht.
Asetage voolikud ja kaablid nii, et ei 
oleks komistamisohtu.

Tähelepanu!
Seadme kahjustused
■ Külmunud voolikud võivad rebeneda 

või lõhkeda.
Kuivatiga pesumasinat ei tohi 
paigaldada välitingimustesse ega 
kohta, kus on külmumisoht.

■ Kui tõstate masinat väljaulatuvatest 
osadest (nt uksest), võivad need 
lahti murduda ja põhjustada 
kehavigastusi.
Ärge tõstke masinat lahtikäivatest 
osadest.

( Elektrijuhe
0 Kott:

■ Paigaldus- ja kasutusjuhend
■  Katted

8 Veevarustuse voolik AquaStop 
mudelid

@ Tühjendusvoolik
H Põlv tühjendusvooliku 

kinnitamiseks*
P Veevarustuse voolik standard / 

Aqua-Secure mudelid
* Sõltuvalt mudelist
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Paigaldusala

Märkus:  Paigalduskoha stabiilsus on 
väga oluline, et vältida masina kohalt 
liikumist.
■ Paigalduskohas peab olema tugev ja 

tasane aluspind.
■ Pehmed põrandad ja põrandakatted 

ei sobi.
■ Hea kuivatustulemuse tagamiseks 

veenduge, et ruumis on hea 
ventilatsioon.

Masina paigaldamine alusele 
või taladega põrandale

Tähelepanu!
Seadme kahjustused
Kuivatiga pesumasin võib 
tsentrifuugimise ajal liikuda ja ümber 
minna või aluselt maha kukkuda.
Fikseerige masina jalad alati vastavate 
hoidikutega.
Hoidikud: tellimiskood WMZ 2200, WX 
975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Märkus:  Masina paigaldamisel 
taladega põrandale
■ Võimalusel paigaldage kuivatiga 

pesumasin nurka.
■ Kinnitage põrandale kruvidega 

veekindel puust plaat (min paksus 
30 mm)

Masina paigaldamine 
köögimööblisse

:Hoiatus
Elektrilöögi oht!
Pingestatud osade puudutamisel võib 
saada surmava elektrilöögi.
Ärge eemaldage seadme katet.
Paigaldage seade tööpinna alla või 
mööblisse enne elektrisüsteemiga 
ühendamist..

:Hoiatus
Põletusoht!
Kuivatamise ajal väljub masinast soe 
õhk temperatuuriga max 60 °C.

Märkused
■ Vajalikud mõõtmed:

a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

■ Paigaldage kuivatiga pesumasin 
ainult ühes tükis tööpinna alla, mis 
on kindlalt kõrvalasuvate kappide 
külge fikseeritud.

■ Paigalduskohas peab olema hea 
ventilatsioon, kuna muidu ei pruugi 
kuivatustulemus olla piisav. 
Ventilatsiooniavade mõõtmed (ühel 
küljel, olenevalt tingimustest) Avause 
ristlõige: d x e = 200 mm x 100 mm. 
Kõrgus põrandast: f = 365 mm. 
Seadme ja seina vahekaugus: 
50 mm.
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Transpordil vajalike 
kaitsevahendite eemaldamine

Tähelepanu!
Seadme kahjustused
■ Enne kuivatiga pesumasina 

kasutamist tuleb kindlasti eemaldada 
kõik neli transpordi kaitsevahendit. 
Hoidke transpordil vajalikud 
kaitsevahendid alles. Kuivatiga 
pesumasin on transportimise ajaks 
kindlustatud kaitsevahenditega. 
Eemaldamata kaitsevahendid võivad 
kahjustada trumlit, näiteks trumli 
töötamise ajal.

■ Seadme hilisemal transportimisel 
paigaldage kahjustuste vältimiseks 
alati kaitsevahendid ~ lehekülg 43 

Säilitage kruvi ja muhvi teineteise külge 
kruvituna.

1. Võtke voolikud hoidikutest välja. 
2. Võtke voolikud põlvest välja ja 

eemaldage põlv.
3. Keerake lahti ja eemaldage kõik neli 

transpordilukustuse kruvi.

4. Võtke toitejuhe hoidikutest välja. 
Eemaldage muhvid.

5. Paigaldage katted.Lukustage 
kindlalt, vajutades lukustushaaki. 
Paigaldage voolikuhoidik.

Voolikute ja kaablite pikkused
Ühendus vasakul küljel

või
Ühendus paremal küljel

Märkus:  Voolikuhoidikute kasutamisel 
on võimalik voolikupikkus väiksem.
Saadaval edasimüüja või 
klienditeeninduse kaudu:
■ Pikendus Aqua-Stopi või külma vee 

vooliku jaoks (umbes 2,50 m).
Tellimiskood WMZ 2380, WZ 10130, 
CZ 11350, Z 7070X0.

■ Pikem veevõtuvoolik (umbes 2,20 m), 
standardmudelile.
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Veevarustuse ühendamine

:Hoiatus
Elektrilöögi oht!
Pingestatud detailide kokkupuutel 
veega tekib surmava elektrilöögi oht.
Ärge uputage Aqua-Stopi ohutusseadist 
vette (selles on elektriline ventiil).

Tähelepanu!
Veekahjustus
Veevarustuse ja vee äravoolu voolikute 
ühenduspunktid on suure surve all. 
Vältimaks lekkeid ja veekahjustusi 
järgige alati selle peatüki juhiseid!

Märkused
■ Lisaks siin kirjeldatud 

ohutussuunistele võivad kohaliku 
vee- ja elektrivarustuse pakkujal olla 
oma erinõuded.

■ Kasutage kuivatiga pesumasinat 
ainult külma joogiveega.

■ Ärge ühendage kuivatiga 
pesumasinat survestamata boileri 
segistikraaniga.

■ Kasutage ainult veevõtuvoolikut, mis 
tuli seadmega kaasa või mille ostsite 
heakskiidetud edasimüüjalt. Ärge 
kunagi kasutage kasutatud voolikut! 

■ Kui kahtlete, siis laske seade 
spetsialistil paigaldada.

Veevarustus

Märkused
■ Veevõtuvoolikut ei tohi keerdu ajada, 

muljuda, ümber teha või lõigata, 
kuna sellisel juhul ei pruugi see 
enam olla piisavalt tugev.

■ Pingutage keermestatud ühendused 
käsitsi. Liiga tugeval kinnikeeramisel 
tööriistaga (näpitsatega) võivad 
keermed katki minna.

Optimaalne veesurve torustikus: 100–
1000 kPa (1–10 baari)
■ Kui kraan on lahti keeratud, siis 

peaks vesi voolama vähemalt 
kiirusel 8 l/min.

■ Kui veesurve on suurem, siis 
paigaldage survevähendusventiil.

1. Ühendage veevõtuvoolik kraaniga 
(¾ tolli = 26,4 mm) ja seadmega 
(v.a Aquastopiga mudelitel):
– Standard

– Aqua-Secure

– Aqua-Stop

2. Keerake kraan ettevaatlikult lahti ja 
kontrollige, kas ühendused lekivad.

Märkus:  Kruviühendus on veetoru 
surve all.
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Äravool

Märkused
■ Tühjendusvoolikut ei tohi keerdu 

ajada või liiga kaugele vedada.
■ Paigalduskoha ja äravoolupunkti 

vaheline kõrguse erinevus: 
min 60 cm – max 100 cm

Äravool valamusse

:Hoiatus
Põletusoht!
Kui pesete pesu kõrgel temperatuuril, 
võite kokkupuutel kuuma pesuvee (nt 
kuuma pesuvee laskmisel valamusse) 
saada põletushaavu. 
Ärge puudutage kuuma pesuvett.

Tähelepanu!
Veekahjustus
Kui kinnitatud tühjendusvoolik libiseb 
valamust tühjendamise ajal tugeva 
veesurve tõttu välja, siis võivad tekkida 
veekahjustused.
Fikseerige tühjendusvoolik korralikult, et 
see valamust välja ei libiseks.

Tähelepanu!
Seadme/riiete kahjustused
Kui tühjendusvooliku ots jääb vee alla, 
siis võib vesi seadmesse tagasi joosta 
ja rikkuda masinat ja/või pesu.
Tagage, et täidetud oleks järgmised 
punktid.
■ Valamu äravooluava ei ole korgiga 

suletud.
■ Vesi voolab ära piisavalt kiiresti.
■ Tühjendusvooliku ots ei jää 

väljavoolava vee sisse.

Tühjendusvooliku paigaldamine

Äravool sifooni
Ühenduskoht tuleb fikseerida 24–
40 mm läbimõõduga voolikuklambriga 
(saadaval vastavas poes).
Ühendamine
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Äravool kummimuhviga 
plasttorusse või 
kanalisatsiooni
Ühendamine

Loodimine

1. Kasutage mutrivõtit ja keerake 
lukustusmutter päripäeva lahti.

2. Kontrollige masina asendit loodiga ja 
vajadusel korrigeerige. Reguleerige 
kõrgust, keerates masina jalga.
Märkus:  Masina kõik neli jalga 
peavad asetsema kindlalt aluspinnal.
Masin ei tohi kõikuda!

3. Pingutage lukustusmutter vastu 
korpust.
Fikseerige jalg ja ärge kõrgust 
rohkem reguleerige.

Märkused
■ Lukustusmutrid tuleb seadme kõigil 

neljal jalal kõvasti vastu korpust 
keerata.

■ Vale loodimine või põhjustada valju 
müra, suurt vibratsiooni ja masina 
kohalt liikumist.

Elektriühendus

Elektriohutus

:Hoiatus
Elektrilöögi oht!
Pingestatud osade puudutamisel võib 
saada surmava elektrilöögi.
■ Toitejuhtme pistikupesast 

eemaldamisel hoidke alati pistikust, 
mitte juhtmest. Vastasel juhul võite 
juhet kahjustada.

■ Voolupistikut ei tohi kunagi 
puudutada või hoida märgade 
kätega.

■ Kui masin töötab, siis ei tohi 
toitejuhet mingil juhul välja tõmmata.

■ Ühendage kuivatiga pesumasin 
vahelduvvooluvõrku ainult õigesti 
paigaldatud ja maandatud 
pistikupesaga.

■ Toitepinge peab vastama masina 
näitajatele (andmeplaadil).

■ Seadme andmeplaadil on kirjas ka 
vajalik koormustarve ja kaitsme 
võimsus.

Tagage, et täidetud oleks järgmised 
punktid.
■ Pistik sobib pistikupesaga.
■ Kaabli läbimõõt on piisav.
■ Süsteem on õigesti maandatud.
■ Kahjustatud toitekaabli võib välja 

vahetada ainult elektrik. Uue kaabli 
saab hankida klienditeeninduse 
kaudu.

■ Te ei kasuta harupesasid ega 
pikendusjuhtmeid.

■ Kasutada võib ainult 
rikkevoolukaitset, millel on selline 
tähis: z.
Ainult sellisel juhul on tagatud 
vastavus praegu kehtivatele 
nõuetele.

■ Toitepistik on alati juurdepääsetav.
■ Toitejuhe ei ole keerdus, muljutud, 

ümber tehtud, katkenud ega 
puutunud kokku kuumusega.
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Paigaldamine ja ühendamine    et
Enne esmakordset pesemist/
kuivatamist
Kuivatiga pesumasinat kontrolliti 
põhjalikult enne tehasest väljaviimist. 
Katsetest jäänud  võimalike veejääkide 
väljalaskmiseks käivitage esimesel 
kasutuskorral Fluff Clean (Ebemete 
eemaldamine) 7 programm ilma 
pesuta.

Märkus:  
■ Kuivatiga pesumasin tuleb õigesti 

paigaldada ja ühendada. 
Paigaldamine ja ühendamine 
~ lehekülg 37 

■ Ärge kunagi lülitage sisse rikkis 
masinat. Teavitage klienditeenindust.
~ lehekülg 35  

1. Ühendage toitejuhe.
2. Avage kraan.
3. Lülitage seade sisse.
4. Sulgege pesumasina uks. Ärge 

pange pesu masinasse.
5. Valige programm Fluff Clean 

(Ebemete eemaldamine) 40 °C 7.
6. Avage pesuvahendisahtel.
7. Kallake umbes 1 liiter vett lahtrisse 

II.
8. Lisage lahtrisse II tavalist 

pesuvahendit, lähtudes tootja 
juhistest kergelt määrdunud pesu 
korral.
Märkus:  Vahutamise vältimiseks 
kasutage ainult poolt pesuvahendi 
soovitatud kogusest. Ärge lisage 
villapesuvahendit või pehmetoimelist 
pesuvahendit.

9. Sulgege pesuvahendisahtel.
10.Valige ! (Alustamine/täitmine).
11.Kui programm töö lõpetab, siis 

lülitage seade välja.

Teie kuivatiga pesumasin on nüüd 
kasutamiseks valmis.

Transportimine

Ettevalmistustööd
1. Sulgege kraan.
2. Vabastage veevõtuvoolik surve alt. 

Veevõtuvooliku filtri ummistus 
~ lehekülg 30 

3. Laske kogu pesuvesi välja. 
Väljalaskepumba ummistus 
~ lehekülg 29 

4. Võtke masina pistik pesast välja.
5. Eemaldage voolikud.

Transportimiseks vajalike 
kaitsevahendite paigaldamine.
1. Eemaldage katted ja hoidke neid 

kindlas kohas.
Vajadusel kasutage kruvikeerajat.

2. Paigaldage kõik neli muhvi.
Kinnitage toitejuhe hoidikutesse. 
Paigaldage ja pingutage poldid.

Enne seadme sisselülitamist

Märkused
■ eemaldage alatitranspordi-

kaitsevahendid! 
■ Et kasutamata jäänud pesuvahend ei 

voolaks järgmisel korral 
kanalisatsiooni, valage 1 liiter vett 
lahtrisse  II ja käivitage q Rinse/
Spin 0 (Loputus/tsentrifuugimine) 
või Empty (Tühjendamine) p 
programm. 
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BSH Hausgeräte GmbH

Aquastop-garantii
ainult Aquastopiga varustatud seadmetele

Lisaks ostulepingust tulenevatele garantiinõuetele müüja vastu ja lisaks meie seadme 
garantiile hüvitame kulud järgmistel tingimustel:
1. Kui meie Aquastop-süsteemi tõttu peaks tekkima veekahjustus, siis 

kompenseerime me erakasutaja kahjud.
2. Vastutusgarantii kehtib kogu seadme tööaja.
3. Garantiinõude eelduseks on see, et Aquastop-süsteemiga seade on korrektselt ja 

vastavalt meie juhistele paigaldatud ning ühendatud, see nõue hõlmab ka 
Aquastop-pikendust (originaaltarvik).
Meie garantii ei laiene defektsetele voolikutele või armatuuridele ega Aquastop-
ühendusele veekraani juures.

4. Aquastop-süsteemiga seadmeid ei ole vaja töö ajal valvata ega sulgeda pärast 
kasutamist veekraani.
Veekraan tuleb sulgeda ainult pikema eemalviibimise puhul, nt mitmenädalase 
puhkuse korral.

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.
Carl-Wery-Straße 34 
81739 München
GERMANY

*9000928583*
9000928583   (9611)

siemens-home.bsh-group.com
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