SAMM 1
MASINPESU LUBATUD

VAADAKE
PESUL
OLEVAID
SÜMBOLEID

MASINPESU POLE
LUBATUD

Maks.
Pesemistemperatuur
95°C

Maks.
Pesemistemperatuur
60°C

Maks.
Pesemistemperatuur
40°C

Maks.
Pesemistemperatuur
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Muude
sümbolitega tabeli
leiate täielikust
kasutusjuhendist.

Ainult
käispesu

Mitte
pesta

SAMM 2
PESU ETTEVALMISTAMINE

P ED SREYMI INSGE SE TT EAPPSI D

SAMM 3
SORTEERIGE
PESU VASTAVALT
TÜÜBILE (lähemalt
programmitabelis
allpool).

1

2

Sulgege
lukud ja
siduge kõik
paelad.

Tõmmake
taskud
välja.

3

4

Pange
nööbid
kinni.

Asetage
õrnad
esemed
pesukotti.

5

Avage pesumasina uks,
tõmmates ust käepidemest
enda poole.

Programm

Pesu

Programm

Pesu

Puuvill

Mitte-õrnast puuvillasest ja linasest pesu
• (rätikud, aluspesu, T-särgid, froteerätikud jne.)

Ööpesu

Erivärvi pesu, mis on valmistatud erinevatest vastupidavatest
materjalidest, koos õrna tsentrifuugimise ja lühema
pesemisajaga

Mix/Sünteetika

Värviline pesu, erinevatest segukangastest rõivad, mis
sisaldavad näiteks polüestrit, polüamiidi jms

Bio pesu

Pesemine ilma või vähese pesuvahendiga ning koos õrna
tsentrifuugimisega

Käsipesu/Õrn

Väga õrn programm linasest, siidist, villasest või
viskoossiidist
• (kleidid, särgid, pluusid jne) valmistatud riiete ja kardinate
pesemiseks

Perfektne must

Tumeda pesu pesemine, kasutades eriotstarbelist
pesuvahendit, madalal temperatuuril, koos õrna
tsentrifuugimisega

Villane ja villasesegu,
• millel on tähistus masinpesu lubatud

Ultra valge

Villane

Õrna, kergelt määrdunud pesu pesemine, kasutades
eriotstarbelist pesuvahendit, madalal temperatuuril, koos
õrna tsentrifuugimisega

Kiirpesu 17´

Kergelt määrdunud pesu, pesu värskendamine.
• Säästab aega ja energiat.

Loputamine

• Pesu loputamine ilma tsentrifuugimiseta loputustsüklite
vahel, koos tsentrifuugimisega lõpus

Pehmendamine
Spordiriided

Puuvillasest, mikrokiust, sünteetilisest kiust jms
valmistatud vähemäärdunud spordiriided,
• mis vajavad väikesi pöördeid tsentrifuugimisel

• Pestud pesu pehmendamine, tärgeldamine või
impregneerimine. Samuti saab kasutada kui lühikest
loputust koos tsentrifuugimisega lõpus.

SAGEDAMINI KASUTATAVAD PROGRAMMID

SAMM 4OFF

1

VALIGE PROGRAMM
VÕI VAJUTAGE SISSE/
VÄLJA PESUMASINAL

Tsentrifuugimine • Tsentrifuugimine
• Vee trumlist välja pumpamine, tsentrifuugimise kiiruse
/Pumpamine
vähendamine kuni "DRAIN".

PROGRAMMI INFORMATSIOON EKRAANIL

START|PAUSE

2

MÄÄRAKE
PESEMISVIIS

care (Tavaline hooldus)
(Põhiseadistus)
care (Ajaline hooldus)
(Säästab aega, lühem aeg, rohkem vett)
care (Allergia hooldus)
(Pesuvahenditele tundlike isikute pesu
pesemine))

3

MÄÄRAKE
PESEMISTEMPERATUUR

Valitud
programmi
temperatuuri
muutmine
Alates valitud
programmi
eelseadistatud
temperatuurist
kuni külma pesuni

4,5

6

MÄÄRAKE
MÄÄRAKE PLEKI
PÖÖRLEMISKIIRUS TÜÜP
JA TSÜKLI
LÕPPEMISAEG

7

MÄÄRAKE LISA
/ EKSTRAFUNKTSIOONID

8

VAJUTAGE
PESEMISTSÜKLI
KÄIVITAMISEKS
START/PAUS

Valitud programmi Plekkide grupid:
tsentrifuugimise
puuvili, veri, vein,
kiiruse muutmine
kohvi

EEL-PESU
tugevalt määrdunud pesule

Sisestage aeg,
millal peab
pesemistsükkel
lõppema (maks.
24 tundi)

EKSTRA VESI
pesemine täiendava veekogusega

Plekkide
eemaldamine
spetsiaalsete
plekieemaldusvahenditega.

ISE-PUHASTUSPROGRAMM
eemaldab pesumasinas
saasteained (ainult NORM Puuvill
95°C ilma pesuesemeteta trumlis).
+
= LAPSELUKK
ohutusfunktsioon Lapseluku
aktiveerimiseks vajutage
samaaegselt nuppudele ja hoidke
neid vähemalt kolm sekundit. Sama
protseduuriga saate lapseluku välja
lülitada.

care (Öko hooldus )
(Säästab energiat, pikem pesemisaeg,
kasutatakse vähem vett)

SAMM 5
PESUPROGRAMM
ON LÕPPENUD

Pesuprogrammi
lõppemist tähistab
helisignaal ja
ekraanile kuvatakse
“END” (Lõpp).
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1

Avage
pesumasina
uks, tõmmates ust
käepidemest enda
poole.

2

Võtke
pesu
trumlist välja.

3

Sulgege
pesumasina uks.

4

Sulgege
veekraan.

5

Lülitage
seade
välja (keerake
programmi
valikuketas
asendisse
“Väljas” »0FF«)

6

Eemaldage
toitejuhe
seinakontaktist.
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PESU-VAHENDI
JAOTURI PUHASTAMINE

Enne puhastamist
eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust.

1

Et eemaldada jaotur
korpusest, vajutage väikesele
kangile.

2

Peske jaotur hambaharjaga
voolava vee all ja kuivatage
see täielikult.
Samuti eemaldage kõik
pesuainejäägid korpuse põhjalt.

3

Vajadusel eemaldage ja
puhastage pistiku kate.

Peske pistiku kate voolava vee all
ja asetage oma kohale tagasi.

P U H A S T A M I N E

PESUMASINA
LOPUTUSALA
PUHASTA-MINE

Enne pesuvahendi jaoturi
tagasi asetamist, puhastage
samuti loputusala.

2

Eelkõige puhastage harjaga
loputussahtli kohal olevad
otsikud.

3

1

2

3

Asetage pesuvahendi jaotur
tagasi.

et (07-15)

VEE
SISSEVOOLUVOOLIKU
VÕRKFILTRI JA



UKSE KUMMI-TIHENDI
PUHASTA-MINE

Eemaldage võrkfilter vee
sissevooluvoolikust.

Peske võrkfilter mitu korda
jooksva vee all.

Peale igat pesukorda
pühkige üle ukse
kummitihend.
PS10 EXCL2-O

H O O L D A M I N E

J A

1

FILTRI PUHASTAMINE

b
Filter tuleb aegajalt vahetada, eriti
peale vana ja karvase või
villese eseme pesemist.

a

1

Avage filtri kaas, kasutades
lamedat kruvikeerajat või
muud sarnast tööriista.

SOOVITUSED
PESEMISEKS
PESUMASINA
ÖKONOOMSEKS
KASUTAMISEKS

Eemaldage vee väljalaskeava lehter (a) enne filtri
puhastamist.

3

Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva (b).
Eemaldage filter, et lasta veel
vaikselt välja voolata.

Kinnitage filter, keerates seda
päripäeva.

Peske filter voolava vee all ja
asetage oma kohale tagasi.

NÕUANDED PESEMISEKS

NÕUANDED ÖKONOOMSEKS KASUTAMISEKS

• Peske uued värvilised riided esmakordselt eraldi.
• Peske väga määrdunuid esemeid korraga
väiksemas koguses, suurema hulga
pesuvahendiga või kasutades eel-pesu
programmi.
• Töödelge plekke enne pesemist spetsiaalse
plekieemaldusvahendiga.
• Kui kasutate tihti pesemiseks madalaid
temperatuure ja pesugeele, võivad hakata levima
bakterid, mis tekitavad ebameeldivat lõhna. Me
soovitame kasutada ise-puhastusprogrammi.
• Enne kokkuvolditud pesu trumlisse asetamist,
harutage iga ese lahti.
• Kasutage ainult masinpesuks ettenähtud
pesuvahendeid.
• Lisage pesupulbrit või vedelat
pesuvahendit tootja juhiste kohaselt,
vastavalt pesemistemperatuurile ja valitud
pesuprogrammile.

• Me soovitame vältida väga väikeste pesukoguste
pesemist, kuna see toob kaasa liigset energiakulu
ja pesemistulemuse halvenemise.
• Kergelt määrdunud pesu pesemiseks me
soovitame kasutada programmi ilma eel-pesuta,
kasutage lühemaid programme (nt Time hooldus)
ja madalamaid pesemistemperatuure.
• Kui vee karedus ületab 14°dH, tuleb kasutada vee
pehmendajat.
• Pole soovitatav kasutada klooripõhiseid
valgendeid.
• Ärge asetage kompaktpalli pesuvahendi
jaoturisse.
• Kui kasutate väga suure tihedusega aineid,
soovitame need kõigepealt veega lahjendada.

EE

KIIRJUHISED
KUIDAS KASUTADA
PESUMASINAT

Täpsed juhised laiate suurest kasutusjuhendist.
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