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Lugege juhend läbi
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1. Ohutusteave
HOIATUS!
Nõudepesumasina kasutamisel järgige põhilisi ettevaatusabinõusid, muu hulgas järgmist:
HOIATUS! ÕIGE KASUTAMINE

•

Ärge väärkasutage nõudepesumasinat ega istuge või seiske nõudepesumasina uksel või
nõudekorvil.
• Ärge puudutage kütteelementi kasutamise ajal ega kohe pärast seda.
• Ärge kasutage nõudepesumasinat, kui kõik korpuse paneelid ei ole korralikult oma
kohal. Kui nõudepesumasin töötab, avage uks väga ettevaatlikult. On olemas vee
väljapritsimine oht.
• Ärge asetage uksele raskeid esemeid ega seiske sellel, kui see on avatud. Seade võib
ettepoole kalduda.
• Pestavate esemete masinasse laadimisel:
o otsige üles teravad esemed nii, et need ei saaks uksetihendit kahjustada;
o laadige teravad noad masinasse nii, et käepide jääb ülespoole, et vähendada sisselõigete
vigastuste ohtu.
o Hoiatus! Terava otsaga noad ja muud söögiriistad tuleb korvi paigutada selliselt, et ots jääks
allapoole, või horisontaalasendis.
• Nõudepesumasina kasutamisel tuleks vältida plastdetailide kokkupuudet
kütteelemendiga.
• Pärast pesutsükli lõppu kontrollige, kas pesuvahend mahuti on tühi.
• Ärge peske plastist esemeid, kui need ei ole märgistatud nõudepesumasinas
kasutamiseks või samaväärselt. Märgistamata plasttoodete osas kontrollige tootja
soovitusi.
• Kasutage ainult automaatse nõudepesumasina jaoks mõeldud pesuvahendeid ja
loputuslisandeid. Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinas seepi, pesupesemisvahendit
ega kätepuhastusvahendit.
• Fikseeritud juhtmestikus tuleb integreerida muud toiteallikast lahtiühendamise
vahendid, mille kokkupuutepunktide vaheline kaugus peab olema vähemalt 3 mm kõigis
poolustes.
• Hoidke lapsed pesu- ja loputusvahenditest eemal, hoidke lapsi nõudepesumasina avatud
uksest eemal, kuna sinna võib olla jäänud pesuvahendit.
• Väikeseid lapsi tuleks valvata, et nad ei saaks seadmega mängida.
• See toode ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega
isikutele (muu hulgas lastele) või isikutele, kellel ei ole vastavaid kogemusi ega teadmisi,
välja arvatud juhul, kui neid seadme kasutamisel juhendab ja jälgib nende ohutuse eest
vastutav isik.
• Nõudepesumasinate pesuvahendid on tugevalt leeliselised. Need võivad olla
allaneelamise korral eriti ohtlikud. Vältige kokkupuudet naha ja silmadega ning hoidke
lapsi nõudepesumasinast eemal, kui selle uks on lahti.
• Ukse ei tohiks jätta avatud asendisse, kuna see võib tekitada komistamisohu.
• Kui toitejuhe on viga saanud, tuleb see ohu vältimiseks lasta välja vahetada tootjal või
selle teenindusesindajal või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
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•
•
•
•
•
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Kõrvaldage pakkematerjalid ringlusest nõuetekohaselt.
Paigaldamise ajal ei tohi toiteallikas olla liigselt ega ohtlikult painutatud või lamedaks
surutud.
Ärge manipuleerige juhtnuppudega.
Seade tuleb ühendada veevärgiga uute voolikukomplektide abil ning vanu
voolikukomplekte ei tohiks uuesti kasutada.
Veenduge, et vaip ei kataks alumises osas asuvaid avasid.
Kasutage nõudepesumasinat ainult ettenähtud otstarbel.
Nõudepesumasin on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
See ei ole ette nähtud ärilisel eesmärgil kasutamiseks. See on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamistes ning sarnastes töö- ja olmekeskkondades.

LUGEGE JA JÄRGIGE SEDA OHUTUTEAVET NING PANGE NEED JUHISED HOOLIKALT TALLELE.

2. Utiliseerimine

Kõrvaldage nõudepesumasina pakkematerjal ringlusest korrektselt.
Kõiki pakkematerjale on võimalik ringlusse võtta.
Plastosad on tähistatud standardsete rahvusvaheliste lühenditega:
(nt polüstüreen on PS, polstrimaterjal)
See seade on tuvastatud vastavalt direktiivile 2012/19 /EL (elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta). Suunises täpsustatakse kogu ELis kehtiva
romude tagastamise ja taaskasutamise raamistiku.
HOIATUS!
Pakkematerjal võib olla lastele ohtlik!
Pakendi ja seadme utiliseerimiseks pöörduge taaskasutuskeskusesse. Lõigake ära toitekaabel ja
muutke ukse sulgurseade kasutamiskõlbmatuks.
Kartongpakendid on valmistatud ringlussee võetud paberist ja need tuleks utiliseerida
vanapaberi kogumiskohas.
Toote nõuetekohase käitlemise tagamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele, mille põhjus võib olla toote vale jäätmekäitlus.
Toote ringlussevõtu kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest ja
majapidamisjäätmete utiliseerimise talitusest.
TÄHTIS!
Nõudepesumasina parima jõudluse tagamiseks tutvuge enne esmakordset kasutamist kõigi
kasutusjuhistega.
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3. Kasutusjuhised
Juhtpaneel

1

3

4

2

40

62

44

5 6

45

1. Toitelüliti: toiteallika sisse- ja väljalülitamiseks.
2. Programmi klahvivajutus: pesutsüklite sirvimiseks vajutage klahvi. Vastav programmi tuli
põleb, et näidata, milline PESUTSÜKKEL on valitud.
3. Viivitusnupp: KÄIVITUSVIIVITUS võimaldab viivitada mis tahes tsükli algusaega
automaatselt kuni 9 tundi.
4. Programmi signaallamp: pesuprogrammi valimisel süttib vastav lamp.
5. Soola lisamise signaallamp: kui pehmendit on vaja lisada, siis süttib signaallamp.
6. Loputusvahendi lisamise signaallamp: kui dosaator vajab uuesti täitmist, süttib
signaallamp.
7. Seejärel valige soovitud programm. Sulgege uks. Nõudepesumasin on funktsioneerimise
olekus.
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Nõudepesumasina funktsioonid

1
2

8
3
4
5
6
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Eestvaade
1. Ülemine korv
2. Pihustusvardad
3. Alumine korv
4. Veepehmendi
5. Söögiriistade korv
6. Pesuvahendi dosaator
7. Loputusvahendi dosaator

4. Enne kasutuselevõttu
Enne nõudepesumasina esmakordset kasutamist:
A. Seadistage veepehmendi;
B. valage soolamahutisse 500 ml vett ja täitke seejärel nõudepesumasinale mõeldud
soolaga;
C. täitke loputusvahendi dosaator;
D. pesuvahendi funktsioon.

A. Veepehmendi
Veepehmendi on mõeldud veest mineraalide ja soolade, millel oleks kahjulik või negatiivne
mõju seadme tööle, eemaldamiseks. Mida suurem on nende mineraalide ja soolade sisaldus,
seda karedam on vesi. Pehmendit tuleks kohandada vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
Kohalik veeamet võib teile teie piirkonna vee kareduse osas nõu anda.

Seadistamine
Jaotatava soola kogust saab seada vahemikus H0–H7.
Sätte väärtuse H0 korral pole soola vaja.
1. Siit saate teada oma kraanivee karedusnäitaja. Teie vee-ettevõtte abistab teid selles
küsimuses.
2. Määratud väärtuse leiate vee kareduse tabelist.

6

4. Lülitage sisse toide.
5. Hoidke all nuppu „Viivitus“ ja vajutage siis 5 sekundit nupule „Programm“. Helisignaal
kostab üks kord ja signaallamp süttib.
(Vee karedust ja signaallampide olekut vaadake tabelist: tehaseseade on H4.)
Sätte muutmiseks toimige järgmiselt.
1. Vajutage nuppu „Viivitus“.
Iga kord, kui nuppu vajutate, tõuseb seatud väärtus ühe astme võrra; kui H7 väärtus on
saavutatud, läheb see tagasi väärtusele H0 (väljas).
2. Vajutage nuppu „Programm“. Valitud säte on nüüd salvestatud.

Vee kareduse ja signaallampide oleku tabel
°Clark
0–8
9–10
11–12
13–15
16–20
21–26
27–38

Vahemik
pehme
pehme
keskmine
keskmine
keskmine
kare
kare

0–1,1
1,2–1,4
1,5–1,8
1,9–2,1
2,2–2,9
3,0–3,7
3,8–5,4

Seadistage
masina jaoks
väärtus
H0
H1
H2
H3
H4
H5
H6

39–62

kare

5,5–8,9

H7

Vee karedus

Mmol/l

Signaallambi olek (LED10 +
LED11 + LED12)
Lamp + lamp + lamp
Lamp + lamp + vilkumine
Lamp+ vilkumine + lamp
Lamp-*- vilkumine + vilkumine
Vilkumine + lamp + lamp
Vilkumine + lamp + vilkumine
Vilkumine + vilkumine + lamp
Vilkumine + vilkumine +
vilkumine

B. Soola pehmendisse lisamine
Kasutage alati nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud soola.
MÄRKUS: Kui teie mudelil ei ole veepehmendit, võite selle jaotise vahele jätta
VEEPEHMENDI
Vee karedus on kohati erinev. Kui nõudepesumasinas kasutatakse karedat vett, tekitavad nõud
ja söögiriistad sadestusi.
Seade on varustatud spetsiaalse pehmendiga, milles kasutatakse soolasid, mis on spetsiaalselt
mõeldud lubja ja mineraalide veest eemaldamiseks.
Soolamahuti asub alumise korvi all ja seda tuleks täita järgmiselt.
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Tähelepanu!
Kasutage ainult soola, mis on spetsiaalselt ette nähtud nõudepesumasinas kasutamiseks! Kõik
muud tüüpi soolad, mis ei ole spetsiaalselt ette nähtud nõudepesumasinas kasutamiseks,
eelkõige lauasool, kahjustavad veepehmendit. Vale soola kasutamisest põhjustatud kahjustuste
korral ei anna tootja garantiid ega vastuta tekitatud kahjude eest.
Lisage sool vahetult enne ühe täieliku pesuprogrammi käivitamist.
Sellega hoiab ära soolaterade või soolavee tekkimise, mis võivad lekkida ja jäävad masina põhja
peale, mis võib põhjustada roostet.
Pärast esimest pesutsüklit juhtpaneeli lamp kustub.

A. Eemaldage alumine korv ning kruvige seejärel lahti ja eemaldage soolamahuti kork.
B. Kui täidate mahutit esimest korda, täitke 2/3 selle mahust veega (umbes 500 ml).
C. Asetage lehtri ots (komplektis) avasse ja lisage umbes 2 kg soola. On täiesti normaalne,
kui soolamahutist tuleb välja väike kogus vett.
D. Keerake kork ettevaatlikult tagasi.
E. Tavaliselt kustub soola hoiatustuli 2–6 päeva jooksul pärast seda, kui soolamahuti
soolaga täidetakse.
MÄRKUS:
1. Soolamahuti tuleb uuesti täita, kui juhtpaneelil süttib soola hoiatustuli. Kui soolamahuti on ka
piisava koguse soolaga täidetud, ei pruugi signaallambid enne soola täielikku lahustumist
kustuda. Kui juhtpaneelil (mõnede mudelite puhul) soola hoiatustuld ei ole, saate otsustada,
millal soola pehmendisse, vaadates, milliseid tsükleid nõudepesumasinas on kasutatud (vt
järgmist skeemi).
2. Kui soola on lekkinud, võib selle eemaldamiseks käivitada leotusprogrammi.

C. Loputusvahendi dosaatori täitmine
Loputusvahendi funktsioon
Viimase loputuse ajal lisatakse loputusvahendit automaatselt, mis tagab põhjaliku loputamise
ning ilma plekkide ja vöötideta kuivamise.
Tähelepanu!
Kasutage nõudepesumasinas ainult loputusvahendite bränditooteid. Ärge kunagi täitke
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loputusvahendi dosaatorit muude ainetega (nt nõudepesumasina puhastusvahend, vedel
pesuvahend). See kahjustaks seadet.
Millal loputusvahendi dosaatorit uuesti täita?
Kui juhtpaneelil ei ole loputusvahendi hoiatustuld, saate loputusvahendi kogust hinnata korgi
kõrval asuva optilise taseme signaallambi „D“ värvi järgi. Kui loputusvahendi mahuti on täis, on
kogu signaallamp tume. Sedamööda, kuidas loputusvahendi kogus väheneb, muutub tume täpp
väiksemaks. Te ei tohiks kunagi lasta loputusvahendi kogusel alaneda vähemaks kui 1/4
täiskogusest.
Sedamööda, kuidas loputusvahendi kogus väheneb, muutub tume täpp väiksemaks, nagu
allpool näitestatud.
Täis
3/4 ulatuses täis
1/2 ulatuses täis
1/4 ulatuses täis – plekkide vältimiseks tuleks uuesti täita
Tühi

D. (loputusvahendi signaallamp)

LOPUTUSVAHENDI DOSAATOR

1. Dosaatori avamiseks keerake kork avatud asendi (vasaku noole) suunas ja tõstke see
üles.
2. Valage loputusvahend dosaatorisse, olge ettevaatlik, et mitte üle täita.
3. Pange kork tagasi, sisestades ja joondades selle avatud asendi noolega ja keerates seda
suletud asendi (parema noole) suunas.
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Loputusvahend vabastatakse lõpliku loputamise ajal, et vesi ei jätaks teie nõudele tilkasid, mis
tekitavad laike ja vööte. See tõhustab ka kuivamist, lastes nõudelt vee maha voolata. Teie
nõudepesumasinas on ette nähtud vedelate loputusvahendite kasutamiseks. Loputusvahendi
dosaator asub ukse sees pesuvahendi dosaatori kõrval.
Dosaatori täitmiseks avage kork ja valage loputusvahend dosaatorisse, kuni taseme signaallamp
on üleni musta värvi. Loputusvahendi mahuti maht on umbes 140 ml.
Vältige dosaatori ületäitmist, kuna see võib põhjustada liiga palju vahtu. Pühkige kõik lekked
niiske lapiga ära. Enne nõudepesumasina ukse sulgemist ärge unustage korki tagasi panna.
Tähelepanu!
Pühkige täitmise ajal maha loksunud loputusvahend ära imava lapiga, et vältida järgmise pesu
ajal liigse vahu tekkimist.

Loputusvahendi dosaatori reguleerimine
Loputusvahendi dosaatoril on neli või kuus seadistust. Alustage alati dosaatoriga, mis on seatud
asendisse „4“. Kui probleemiks on laigud ja halb kuivamine, suurendage loputusvahendi kogust,
eemaldades dosaatori kaane ja pöörates valitsa asendisse „5“. Kui nõud ei kuiva ikka korralikult
ära või on laigulised, reguleerige valitsat järgmise kõrgema numbri juurde, kuni teie nõud on
laiguvabad. Kogus on tehases seatud asendisse „5“.

Reguleerige hoovast.
(Loputage)

MÄRKUS: Suurendage doosi, kui nõudel on pärast pesemist veetilkasid või lubjaplekke.
Vähendage seda, kui nõudel on kleepuvaid valkjaid triipe ja klaasnõudel või noateradel sinakas
kiht.

D. Pesuvahendi funktsioon
Pesuvahend koos selle keemiliste koostisosadega on vajalik mustuse eemaldamiseks, mustuse
purustamiseks ja nõudepesumasinast välja viimiseks. Selleks eesmärgiks sobivad enamik
kvaliteetseid kaubanduslikke pesuvahendid.
Pesuvahendi kontsentraadid
Keemilise koostise põhjal saab nõudepesumasinad jagada kahte põhitüüpi.
■tavapärased leeliselised söövitavate komponentidega pesuvahendid
■looduslike ensüümidega madala leelisesisaldusega pesuvahendite kontsentraadid
Nn ökopesuprogrammi kasutamine koos kontsentreeritud pesuvahenditega vähendab reostust
ja on teie nõude jaoks hea; sellised pesuprogrammid vastavad spetsiaalselt kontsentreeritud
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pesuvahendi ensüümide mustust lahustavatele omadustele. Seetõttu võib
ökopesuprogrammiga, milles kasutatakse kontsentreeritud pesuvahendeid, saavutada samu
tulemusi, mida muidu on võimalik saavutada ainult nn intensiivprogrammi abil.
Pesutabletid
Eri tootjate pesutabletid lahustuvad erineva kiirusega. Seetõttu ei suuda mõni pesuvahend
lühikese programmi ajal lahustuda ja täielikku puhastusvõimet saavutada. Seepärast kasutage
pesutablettide korral pikka programmi, et tagada pesuvahendi jääkide täielik eemaldamine.
Pesuvahendi dosaator
Enne iga pesutsükli algust tuleb dosaator uuesti täita, järgides pesutsüklite tabelis toodud
juhiseid. Teie nõudepesumasin kasutab vähem pesu- ja loputusvahendeid kui tavapärased
nõudepesumasinad. Üldiselt on tavalise pesukoguse jaoks vaja ainult üks supilusikatäis
pesuvahendit. Ühtlasi vajavad tugevamalt määrdunud esemed rohkem pesuvahendit. Lisage
pesuvahend alati vahetult enne nõudepesumasina kasutamist, vastasel juhul võib see niiskeks
muutuda ja ei lahustu korralikult.
Kasutatav pesuvahendi
kogus

MÄRKUS:
1. Kui kaas on suletud: vajutage vabastusnuppu. Kaane vedrud avanevad.
2. Lisage alati pesuvahend vahetult enne iga pesutsükli alustamist. Kasutage
nõudepesumasinas ainult pesuvahendite bränditooteid.
HOIATUS!
Nõudepesumasina pesuvahend on söövitav! Hoidke see lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult nõudepesumasinas kasutamiseks mõeldud pesuvahendid. Hoidke oma
pesuvahend värske ja kuiv. Ärge pange pesupulbrit dosaatorisse enne, kui olete valmis nõusid
pesema.
Lisage pesuvahend
Täitke pesuvahendi dosaator pesuvahendiga.
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Märgistus näitab doseerimistasemeid, nagu paremal näitestatud:
1. Põhipesutsükli pesuvahend asendis „MIN“ tähendab umbes 20 g pesuvahendit.
2. Eelpesutsükli pesuvahendi kogus on umbes 5 g.

Järgige tootja doseerimis- ja hoiustamissoovitusi, mille leiate pesuvahendi pakendilt.
Sulgege kaas ja vajutage, kuni see oma kohale lukustub.
Kui nõud on väga määrdunud, lisage eelpesu pesuvahendi sahtlis täiendav pesuvahendi kogus.
See pesuvahend hakkab mõjuma eelpesu faasis.
MÄRKUS:
Teavet ühe programmi pesuvahendi koguse kohta leiate viimaselt lehelt. Pange tähele, et
vastavalt määrdumise astmele ja vee erikaredusele on võimalikud variatsioonid.
Järgige pesuvahendi pakendil olevaid tootja soovitusi.
Pesuvahendid
Pesuvahendeid on kolme tüüpi:
1. fosfaadi ja klooriga
2. fosfaadi ja kloorita
3. ilma fosfaadi ja kloriidita
Tavaliselt uued pulbristatud pesuvahendid fosfaati ei sisalda. Fosfaadi vett pehmendav
funktsioon ei ole tagatud. Sel juhul soovitame lisada soola mahutisse isegi siis, kui vee karedus
on ainult 6 dH. Kui kareda vee korral kasutada ilma fosfaadita pesuvahendit, tekivad nõudele ja
klaasidele sageli valged laigud. Parema tulemuse saavutamiseks lisage sel juhul rohkem
pesuvahendit. Kloorita pesuvahendid pleegitavad ainult vähesel määral. Tugevad ja värvilised
laigud ei eemaldu täielikult. Sellisel juhul valige kõrgema temperatuuriga programm.
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5. Nõudepesumasina korvide laadimine
Nõudepesumasina parima jõudluse tagamiseks järgige neid laadimisjuhiseid. Korvide ja
hõbedast lauanõudele mõeldud korvide funktsioonid ja välimus võivad teie mudeli omadest
erineda.
Pöörake enne või pärast nõudepesumasina korvide laadimist tähelepanu järgmisele.
Eemaldage kraapimise teel suuremad toidujäägid. Nõusid ei ole vaja voolava vee all loputada.
Asetage esemed nõudepesumasinasse järgmiselt:
1. sellised esemed nagu tassid, klaasid, potid/pannid jms pange tagurpidi;
2. kõverad või süvenditega esemed peaksid olema kaldu, et vesi saaks ära voolata;
3. nõud tuleb kindlalt virnastada, et need ümber ei saaks minna;
4. nõud ei tohi takistada pihustusvarraste pöörlemist pesemise ajal.
Väga väikeseid esemeid ei tohiks nõudepesumasinas pesta, kuna need võivad korvidest kergesti
välja kukkuda.
Nõude eemaldamine
Et vältida vee tilkumist ülemisest korvist alumisse, soovitame kõigepealt tühjendada alumine
korv ja seejärel ülemine.
Ülemise korvi laadimine
Ülemine korv on mõeldud õrnemate ja kergemate nõude, näiteks klaaside, kohvi- ja teetasside
ning alustasside, aga ka taldrikute, väikeste kausside ja madalate pannide pesemiseks (kui need
ei ole liiga määrdunud). Asetage nõud ja potid-pannid selliselt, et need ei läheks vee pritsimisel
liikuma.

Ülemine korv
Ülemine korv
Tüüp
Ese
A
Tass
B
Klaas
C
Alustass
D
Serveerimiskauss
E
Serveerimiskauss
F
Serveerimislusikas

E
C
I9
B

I
A

D
K
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A9

B9

C9

A1

B1

C1

Magustoidutaldrik

Ülemise korvi reguleerimine
Vajaduse korral saab ülemise korvi kõrgust reguleerida, et suuremate söögiriistade jaoks oleks
ülemises või alumises korvis rohkem ruumi. Ülemist korvi kõrgust saab reguleerida, pannes
erineva kõrgusega rattad rööbastele. Pikad esemed, serveerimiseks mõeldud söögiriistad,
salatikausi või noad tuleks panna riiulile selliselt, et need ei takistaks pihustusvarraste
pöörlemist. Riiuli saab tagasi voltida või eemaldada, kui seda vaja ei ole.

Alumise korvi laadimine
Soovitame alumisesse korvi paigutada suured esemed, mida on kõige raskem puhastada: potid,
pannid, kaaned, serveerimisnõud ja kausid, nagu on näidatud alloleval joonisel.
Parem on asetada serveerimisnõud ja kaaned korvide küljele, et vältida ülemise
pihustusvarraste pöörlemise takistamist.
Potid, serveerimiskausid jms tuleb alati panna tagurpidi.
Sügavad potid tuleks asetada kaldu, et vesi saaks välja voolata.
Alumisel korvil on allavolditavad harud, et saaks lisada suuremaid või rohkem potte ja panne.
Alumine korv
Alumine korv
Tüüp

Ese

F

Serveerimiskauss

G

Supitaldrik

H

Praetaldrik

I

Magustoidutaldrik

J

Ovaalne taldrik
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* Alumine korv
Volditavad restid
Kahest osast koosnevad volditavad restid, mis asuvad teie masina alumisel korvil, on mõeldud
selleks, et saaksite suuremaid esemeid nagu potid-pannid jms kergemalt kohale panna. Soovi
korral saab iga osa eraldi kokku voltida või kõik kokku voltida ja saada suurema resti.
Volditavaid reste saate kasutada kas neid üles tõstes või alla voltides.

* Valikuline
Söögiriistade korv
Söögiriistad tuleks asetada söögiriistade korvi, nii et nende käepidemed jäävad allapoole. Kui
korvil on omakorda külgkorvid, tuleks lusikad paigutada eraldi vastavatesse piludesse, ning
eelkõige pikad söögiriistad tuleks asetada horisontaalasendisse ülemise korvi eesotsa.
Söögiriistade korv

Ukse külg
Söögiriistade korv
Tüüp Ese
1
Teelusikad
2
Magustoidulusikad
3
Supilusikad
4
Kastmekulp
5
Serveerimiskahvel
6
Kahvlid
7
Noad
Nõudepesumasinas pesemiseks ei sobi järgmised söögiriistad/nõud
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.
Söögiriistad puidust, sarvekeraamikast või pärlmutrist käepidemetega
Plastist esemed, mis ei ole kuumuskindlad
Vanemad söögiriistad liimitud osadega, mis ei ole temperatuurikindlad
Liimitud söögiriistad või nõud
Tinast või vasest esemed
Pliikristallklaas
Roostetavad terasesemed
Puidust vaagnad
Sünteetilisest kiust tooted
HOIATUS!
Ärge laske ühelgi esemel läbi põhja ulatuda.
Järgmised nõud sobivad nõudepesumasinas pesemiseks piiratud ulatuses.
Teatud tüüpi klaas võib pärast korduvat pesemist tuhmiks muutuda.
Hõbe- ja alumiiniumdetailidel on pesemise ajal kalduvus värvi muuta.
Glasuuritud mustrid võivad tuhmuda, kui neid sageli nõudepesumasinas pesta.

MÄRKUS: Ärge pange nõudepesumasinasse esemeid, mis on määrdunud sigaretituha,
küünlavaha, laki või värviga. Uute nõude ostmisel veenduge, et need oleksid nõudepesumasinas
pesemiseks sobivad.
MÄRKUS: Ärge laadige nõudepesumasinat üle. Ruumi on ainult 13 standardse nõu jaoks. Ärge
kasutage nõusid, mis ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks. See on oluline heade tulemuste ja
mõistliku energiatarbimise saavutamiseks.
Söögiriistade ja nõude laadimine
Enne nõude laadimist peaksite:
eemaldame suuremad toidujäägid;
pehmendama kõrvetatud toidu jäänuseid pannides.
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Nõude ja söögiriistade laadimisel pöörake tähelepanu järgmisele.
Nõud ja söögiriistad ei tohi takistada pihustusvarraste pöörlemist.
Laadige sellised õõnsad esemed nagu tassid, klaasid, pannid jms avaga allapoole, nii et vesi ei
koguneks mahutisse ega sügavasse alusesse.
Nõud ja söögiriistad ei tohi asetseda üksteise sees ega üksteist katta
- klaaside kahjustuste vältimiseks ei tohi need üksteise vastu puutuda
- Alumisesse korvi laadige suured esemed, mida on kõige raskem puhastada
- Ülemine korv on mõeldud õrnemate ja kergemate nõudenõude, näiteks klaaside, kohvija teetasside pesemiseks.
Tähelepanu!
Püstises asendis hoitavad pikad noad on potentsiaalne oht!
Pikad ja/või teravad söögiriistad, näiteks tükeldamisnoad, peavad olema ülemises korvis
horisontaalasendis.
Klaasnõude ja muude nõude vigasaamine
Võimalikud põhjused:
- klaasi tüüp või tootmisprotsess; pesuvahendi keemiline koostis;
- vee temperatuur ja nõudepesumasina programmi pikkus.
Soovitatavad abinõud:
- kasutage klaas- või portselannõusid, mille tootja on märgistanud kui nõudepesumasina
nõuetele vastavaks;
- kasutage õrnatoimelist pesuvahendit, mida kirjeldatakse kui nõusid mittekahjustavat;
vajadusel küsige lisateavet pesuvahendi tootjalt;
- valige madala temperatuuriga programm;
- kahjustuste vältimiseks võtke klaasid ja söögiriistad nõudepesumasinast välja nii kiiresti
kui võimalik pärast programmi lõppu.
Pesu lõpus
Kui töötsükkel on lõppenud, kostub nõudepesumasina helisignaal kuus korda, seejärel peatub.
Lülitage seade nupu „Toide“ abil välja, keerake veevarustus kinni ja avage nõudepesumasina
uks. Enne nõudepesumasina tühjaks laadimist oodake mõni minut, et vältida nõude ja riistade
käsitsemist, kui need on endiselt kuumad ja kergemini purunevad. Nii kuivavad need ka
paremini.
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6. Pesuprogrammi käivitamine
Pesutsüklite tabel
Programm

Kristall

Intensiivne
(*EN50242)
(Standardprogramm)

Teave tsükli valiku kohta

Tsükli kirjeldus

Kristallpesu tsükkel, mida kasutatakse
õrnemate ja kõrgete temperatuuride
suhtes tundlike esemete korral.

Põhipesu (40 °C)
Loputamine
Kuum loputus
Kuivatamine
Kõige tugevamalt määrdunud nõude
Eelpesu
jaoks, näiteks potid, pannid, pajanõud Põhipesu (62 °C)
Loputus1
ja nõud, milles on mõnda aega
Loputus2
kuivanud toitu hoitud.
Kuum loputus
Kuivatamine
Mõõdukalt määrdunud nõude, näiteks Eelpesu
pottide, taldrikute, klaaside ja kergelt Põhipesu (44 °C)
määrdunud pannide jaoks, standardne Kuum loputus
igapäevatsükkel.
Kuivatamine
Lühem pesuaeg kergelt määrdunud
Põhipesu (45 °C)
nõude jaoks, mis ei vaja kuivatamist.
Kuumloputus

Pesuvahend
Eel/põhipesu

Tööaeg
(min)

Energia
(kWh)

Vesi
(l)

20

99

0,630

10

5/22

170

1,200

16,4

5/22

237

0,682

10

15

39

0,600

6,8

/

13

0,1 00

3,6

Kiire
Nõude, mida kavatsete sel päeval
hiljem pesta, loputamiseks

Eelpesu

Eelloputus

* EN 50242: see programm on katsetsükkel.
Järgmine teave võrreldavuse katse kohta vastavalt standardile EN50242.
- Jõudlus: 13 seadistust
- Ülemise korvi asend: madal asend
- Loputusvahendi seadistus: 6 (või 4 nelja seadistusega dosaator)

Seadme sisselülitamine
Pesutsükli alustamine ...
Tõmmake alumine ja ülemine korv välja, laadige nõud masinasse ja
1. lükake korvid sisse. Soovitatav on kõigepealt laadida alumine korv, seejärel ülemine (vt jaotist
„Nõudepesumasina laadimine“). Lisage pesuvahendit (vt jaotist „Sool, pesuvahend ja
loputusvahend“).
2. Sisestage pistik seinakontakti. Toiteallikas on 220–240 V (vahelduvvool) 50 Hz, pistikupesa
spetsifikatsioon on 12 A 250 V (vahelduvvool), 50 Hz.
Veenduge, et veevarustus oleks täissurvele lülitatud. Sulgege uks, vajutage nuppu „Toide“, siis
„Programm“, et valida soovitud pesutsükkel. (Vaadake jaotist pealkirjaga „Pesutsüklite tabel“.)
Kasutage natuke jõudu, et uks korralikult sulguks.
MÄRKUS: kui uks on korralikult sulgunud, kuulete klõpsatust.
Kui pesemine on lõppenud, saate lüliti välja lülitada, vajutades nuppu „Toide“.
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Programmi muutmine
Eeldus: pooleliolevat tsüklit saab muuta ainult juhul, kui see on töötanud lühikest aega. Vastasel
juhul võib pesuvahend olla juba vabastatud ja pesuvee võib olla juba seadmest väljutatud. Sel
juhul tuleb pesuvahendi dosaator uuesti täita (vt jaotist pealkirjaga „Pesuvahendi lisamine“).
Programmi tühistamiseks vajutage nuppu „Toide“ ja lülitage see uuesti sisse. Seejärel saate
programmi muuta soovitud tsükli seadistusele (vt jaotist „Pesutsükli käivitamine ...“).
MÄRKUS: kui avate pesemise ajal ukse, peatub masin ja kostub helisignaal ning näidikul
kuvatakse E1. Ukse sulgemisel töötab masin edasi.
Viis programmi lampi näitavad nõudepesumasina olekut:
a) üks programmi lampidest põleb -> tsükkel töötab;
b) üks programmi tuledest vilgub -> paus.
MÄRKUS: kui kõik tuled hakkavad vilkuma, näitab see, et masin ei ole töökorras, lülitage enne
teenindusse helistamist välja nii vooluvõrguühendus kui ka veevarustus.

Nõude lisamise unustamine
Ununenud nõusid saab lisada igal ajal enne pesuvahendi doseerimissahtli avanemist.
1. Pesemise lõpetamiseks paotage veidi ust.
2. Kui pihustusvardad lõpetavad töö, võite ukse täielikult avada.
3. Lisage unustatud nõud.
4. Sulgege uks, nõudepesumasin jätkab tööd kümne sekundi pärast.
HOIATUS!
Kui seade töötab, avage uks. Helisignaal kostub 10 korda ja LED1, LED3 vilguvad.
Pesemise ajal on ukse avamine ohtlik, kuna kuum vesi võib teid põletada.
Nõudepesumasina väljalülitamine
Helisignaal peab kostuma 6 korda – ainult sel juhul on programm lõppenud.
1. Lülitage nõudepesumasin välja, vajutades nuppu „Toide“.
2. Pöörake veekraan kinni!
Avage ettevaatlikult uks. Kuum aur võib ukse avamisel välja pääseda!
■ Kuumad nõud võivad nende vastu puudutamisel puruneda. Seetõttu tuleks nõudel lasta enne
seadmest väljavõtmist umbes 15 minutit jahtuda.
■ Avage nõudepesumasina uks, jätke see praokile ja oodake mõni minut enne nõude
eemaldamist. Nii muutuvad need jahedamaks ja kuivavad paremini.
Nõudepesumasina tühjaks laadimine
See on normaalne, et nõudepesumasin on seest märg.
Tühjendage kõigepealt alumine korv ja seejärel ülemine. See väldib vee tilkumist ülemisest
korvist alumisse.
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7. Hooldus ja puhastamine
Filtrisüsteem
Filtrit kasutatakse selleks, et vältida suurte jäänuste ja muude jäätmete sattumist pumba sisse.
Jäägid võivad filtri ummistada.

Filtrisüsteem koosneb jämedast filtrist, lamedast filtrist (põhifilter) ja mikrofiltrist (peenfilter).
1. Lame filter
Toit ja praht jäävad lõksu spetsiaalse joa abil, mis asetseb alumisel pihustusvardal.
2. Jäme filter
Suur praht, näiteks luud ja klaasitükid, mis võivad kanalisatsiooni ummistada, jäävad kinni
jämedasse filtrisse.
Selles filtris oleva eseme eemaldamiseks pigistage filtri ülaosas olevaid nagasid ettevaatlikult ja
tõstke see välja.
3. Mikrofilter
See filter hoiab jäätmeid ja toidujääke kogumiskaevus ja ei lase neil tsükli käigus uuesti nõudele
sattuda.
- Kontrollige filtreid takistuste suhtes iga kord, kui nõudepesumasinat on kasutatud.
- Jämedat filtri lahti keerates saate kogu filtrisüsteemi eemaldada. Eemaldage toidujäägid
ja puhastage filtrid voolava vee all.

1. samm = pöörake jämedat filtrit
vastassuunas ja tõstke see üles;

2. samm: tõstke lame filter üles

MÄRKUS: Sammudes 1 kuni 2 eemaldatakse filtrisüsteem; kui töötate vastupidi sammust 2
sammu 1, siis filtrisüsteem paigaldatakse.
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Filtri kokkupanek
Parima jõudluse ja tulemuste saavutamiseks tuleb filtrikomplekti puhastada. Filter eemaldab
tõhusalt pesuveest toiduosakesed, võimaldades veel tsükli vältel uuesti ringelda. Seetõttu on
kasulik eemaldada filtrist kinni jäänud suuremad toiduosakesed pärast iga pesutsüklit,
loputades poolringikujulist filtrit ja selle tassi voolava vee all. Filtrikomplekti eemaldamiseks
tõmmake tassi käepidet üles. Kogu filtrikomplekti tuleks puhastada kord nädalas. Jämeda filtri
ja mikrofiltri puhastamiseks kasutage puhastusharja. Seejärel pange filtriosad uuesti kokku,
nagu näidatud ülaltoodud joonistel, ja pange kogu komplekt uuesti nõudepesumasinasse,
asetades selle oma kohale ja surudes allapoole. Nõudepesumasinat ei tohi kunagi ilma filtriteta
kasutada. Filtri vales asendis tagasipanek võib vähendada seadme jõudlust ning kahjustada
nõusid ja söögiriistu.
HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage nõudepesumasinat, kui filtrid ei ole paigas. Filtrite puhastamisel ärge
nende vastu kopsige. Vastasel juhul võite filtri välja väänata ja nõudepesumasinate jõudlust
vähendada.
Pihustusvarraste puhastamine
Pihustusvardaid tuleb regulaarselt puhastada, et kareda vee jaoks mõeldud kemikaalid ei
ummistaks pihustusvarraste jugasid ja laagreid.
Pihustusvarda eemaldamiseks keerake mutter päripäeva lahti, võtke välja pihustivarda peal
olev seib ja eemaldage käepide. Peske käsi soojas seebivees ning kasutage düüside
puhastamiseks pehmet pintslit. Pärast põhjalikku loputamist pange need tagasi.
Nõudepesumasina eest hoolitsemine
Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage kergelt niisutatud lappi ja kuivatage seejärel hoolikalt.
Välispinna puhastamiseks kasutage head seadme poleerimisvaha. Ärge mingil juhul kasutage
nõudepesumasina puhastamiseks teravaid esemeid, küürimispatju ega tugevaid
pesuvahendeid.

Kaitse külmumise eest
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Kui jätate oma nõudepesumasina talvel kütmata kohta, paluge hooldustehnikul:
1. ühendada nõudepesumasin vooluvõrgust lahti;
2. lülitada veevarustus välja ja ühendada vee sisselasketoru veeklapi küljest lahti;
3. lasta vesi sisselasketorust ja veeklapist välja; (Vee kasutamiseks kasutage potti.)
4. ühendada vee sisselasketoru uuesti veeklapiga;
5. eemaldada filter masinast ja selle põhjast ning kasutada käsna kogumiskaevus oleva vee
eemaldamiseks.

Ukse puhastamine
Ukse ümber oleva serva puhastamiseks peaksite kasutama ainult pehmet kasutatud ja niisket
kaltsu. Ärge kasutage aerosoolpihusteid, et vältida vee tungimist ukselukku ja elektrilistesse
komponentidesse.
Ärge kunagi kasutage välispindadel abrasiivseid pesuvahendeid ega puhastuslappe, kuna need
kriimustavad viimistlust. Mõni paberrätik võib samuti kriimustada või pinnale jälgi jätta.
HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage uksepaneeli puhastamiseks aerosoolpihustit, kuna see võib ukse lukku ja
elektrilisi komponente kahjustada. Abrasiivset aineid ja teatavaid paberrätikuid ei ole lubatud
kasutada, kuna roostevabast terasest pinnale võib tekkida kriimustusi või laike.
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Kuidas hoida nõudepesumasinat töökorras?
Pärast iga pesemist
Pärast iga pesemist lülitage seadme veevarustus välja ja jätke uks veidi avatuks, et niiskus ja
lõhnad ei jääks masinasse lõksu.
Eemaldage pistik
Enne puhastamist või hooldustööde alustamist eemaldage alati pistik seinakontaktist. Ärge
riskige.
Ei mingeid lahusteid ega abrasiivseid puhastusi
Nõudepesumasina välis- ja kummist osade puhastamiseks ärge kasutage lahusteid ega
abrasiivseid pesuvahendeid. Kasutage ainult lappi ja sooja seebivett. Laikude või plekkide
eemaldamiseks sisepinnalt kasutage veega ja vähese valge äädikaga niisutatud lappi või
spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud puhastusvahendit.
Kui lähete puhkusele
Puhkusele minnes on soovitatav viia läbi pesutsükkel tühja nõudepesumasinaga ja seejärel
pistik seinakontaktist välja võtta, veevarustus välja lülitada ja seadme uks praokile jätta. See
aitab tihenditel kauem vastu pidada ja hoiab ära ebameeldiva lõhna teket seadmes.
Seadme teisaldamine
Kui seadet on vaja teisaldada, proovige seda püstasendis hoida. Kui see on tingimata vajalik,
võib selle panna selili.
Tihendid
Üks nõudepesumasinas ebameeldiva lõhna tekitaja on toit, mis jääb tihenditesse lõksu.
Korrapärane puhastamine niiske käsnaga aitab seda olukorda vältida.
Tähelepanu!
Torutöid ja elektriseadmete paigaldamist peaksid tegema spetsialistid.

Hoiatus
Elektrilöögi oht! Enne nõudepesumasina
paigaldamist ühendage seade vooluvõrgust
välja.
Selle nõude eiramise tagajärg võib olla
surm või elektrilöök.
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8. Paigaldamine
Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Seadme müümisel, ära
andmisel või teisaldamisel veenduge, et kasutusjuhend oleks masinaga kaasas, et uus omanik
saaks selles sisalduvatest nõuannetest kasu.
Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi: see sisaldab olulist teavet seadme ohutu paigaldamise,
kasutamise ja hooldamise kohta.
Kui seadet on mingi hetk vaja teisaldada, hoidke seda püstiasendis; hädavajadusel võib selle
selili panna.

Asendi valimine ja loodimine
1. Eemaldage seade pakendist ja kontrollige, kas see on transportimise ajal viga saanud.
Kui see on viga saanud, võtke ühendust jaemüüjaga ja ärge paigaldamisega jätkake.
2. Kontrollige nõudepesumasinat, asetades selle selliselt, et selle küljed või tagakülg
puutuksid kokku külgnevate kappide või isegi seinaga. Seadet on võimalik integreerida
ka mõne tööpinna alla.
3. Asetage nõudepesumasin tasasele ja tugevale põrandale. Kui põrand on ebaühtlane,
võib seadme esijalad reguleerida horisontaalasendisse (kaldenurk ei tohi ületada 2
kraadi). Kui seade on õigesti looditud, on see töötamise ajal stabiilsem ja liigub
tõenäoliselt vähem ning põhjustab vähem vibratsiooni ja müra.

Vee- ja elektrivõrguga ühendamine
Vee- ja elektrivõrguga tohib seadet ühendada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
Nõudepesumasin ei tohi seista veevoolikute või elektrikaablite peal. A .
Seade tuleb ühendada veevarustusega uue torustiku abil. Ärge kasutage vanu torustikke.
★ Vee sisselaskevooliku ühendamine

Ühendage külma vee voolik keermestatud 3/4 (tollise) pistikuga ja veenduge, et see oleks
korralikult kinnitatud. Kui veetorud on uued või neid ei ole pikema aja jooksul kasutatud, laske
vett läbi voolata, et veenduda, et vesi oleks puhas ja lisanditevaba. Kui neid
ettevaatusabinõusid ei rakendata, võib vee sisselaskeava ummistuda ja seade viga saada.
Vee väljalaskevooliku ühendamine
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Paigaldage masina äravooluvoolik äravoolutorusse ilma seda painutamata.
Kui vooliku pikkus ei ole piisav, pöörduge volitatud teenindusse originaaliga samast materjalist
pikenduse saamiseks. Pidage meeles, et isegi koos pikendusega ei tohiks vooliku pikkus ületada
4 meetrit.
Kui äravooluvoolik on pikem kui 4 m, ei puhastata nõusid korralikult. Fikseerige voolik kindlalt
äravoolutoru külge, et see pesemise ajal ära ei tuleks.
Elektriühendus
Enne pistiku seinakontakti sisestamist veenduge, et:
• pistikupesa oleks maandatud ja vastaks kehtivatele eeskirjadele;
• pistikupesa peaks vastu seadme maksimaalsele koormusele, mis on näidatud ukse siseküljel
oleval andmesildil (vt seadme kirjeldust);
• toitepinge jääks ukse siseküljel oleval andmesildil näidatud väärtuste piiresse;
• pistikupesa ühilduks seadme pistikuga. Kui see nii ei ole, paluge volitatud tehnikul pistik välja
vahetada (vt abi käsitlevat jaotist); ärge kasutage pikenduskaableid ega mitut pistikupesa.
★ Valikuline
Kui seade on paigaldatud, peaksid toitekaabel ja pistikupesa olema hõlpsasti juurdepääsetavad.
Kaablit ei tohiks painutada ega kokku suruda.
Kui toitekaabel on viga saanud, peab tootja või tema tehnilise abi teenistus selle välja
vahetama, et vältida kõiki võimalikke ohte. (Vt abi käsitlevat jaotist.)
Ettevõte ei vastuta juhtumite eest, mis võivad tekkida juhul, kui neid eeskirju ei järgita.
Nõuanded esimese pesutsükli kohta
Pärast seadme paigaldamist täitke vahetult enne esimese pesutsükli alustamist sooladosaator
täielikult ja lisage umbes 2 kg soola (vt loputusvahendit ja rafineeritud soola käsitlevat jaotist).
Vesi võib üle voolata: see on normaalne ega anna põhjust muretsemiseks. Samuti on
normaalne, et MADALA SOOLATASEME signaallamp vilgub paari tsükli jooksul pärast soola
lisamist.
Seadme asendi valik
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Paigutage seade soovitud kohta. Selg peaks toetuma selle taga oleva seina vastu ja küljed
külgnevaid kappide või seina vastu. Nõudepesumasin on varustatud veevarustuse ja
äravooluvoolikutega, mida saab õige paigaldamise hõlbustamiseks paremale või vasakule
paigutada.
Seadme loodimine
Kui seade on paigutatud valitud asukohta, reguleerige jalad (kruvides neid sisse või välja)
nõudepesumasina kõrguse reguleerimiseks, tehes selle ühetasaseks. Mingil juhul ei tohiks
seadme kalle olla rohkem kui 2°.
MÄRKUS: jalgade maksimaalne reguleerimiskõrgus on 20 mm.
Kuidas liigset vett voolikutest välja juhtida?
Kui kraanikauss on põrandast 1000 mm kõrgemal, ei saa voolikutest liigset vett otse
kraanikaussi juhtida. Liigne vesi voolikutest tuleb tühjendada kaussi või sobivasse anumasse,
mida hoitakse väljaspool masinat ja kraanikausist madalamal.
Vee väljalaskeava
Ühendage vee äravooluvoolik. Äravooluvoolik peab olema õigesti paigaldatud, et lekkeid
vältida.
Veenduge, et vee sisselaskevoolik ei oleks keerdus ega kokkusurutud.
Pikendusvoolik
Kui teil on vaja pikemat äravooluvoolikut, jälgige, et kasutaksite sarnast äravooluvoolikut.
See ei tohi olla pikem kui 4 meetrit; vastasel juhul võib nõudepesumasina puhastamisefekt
väheneda.
Sifoonühendus
Jäätmeühendus peab olema nõude põhjast vahemikus 50 cm (minimaalselt) kuni 100 cm
(maksimaalselt). Vee äravooluvoolik tuleb fikseerida voolikuklambri abil.
Nõudepesumasina käivitamine
Enne nõudepesumasina käivitamist tuleb kontrollida järgmist.
1. Kas nõudepesumasin on loodis ja kindlalt paigas?
2. Kas sisselaskeventiil on avatud?
3. Kas juhtmete ühenduste kohtades on lekkeid?
4. Kas juhtmed on tihedalt ühendatud?
5. Kas toide on sisse lülitatud?
6. Kas sisselaske- ja äravooluvoolikud on sõlmes?
7. Kõik pakkematerjalid ja trükised tuleks nõudepesumasinast välja võtta.
Tähelepanu!
Pärast paigaldamist pange see juhend trükiste kotti.
Selle juhendi sisust on kasutajatele väga palju abi.
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9. Nõuanded tõrkeotsingu kohta
Tõrkekoodid
Mõne tõrke ilmnemisel kuvab seade teile hoiatuseks tõrkekoodid.
Koodid

Tähendus

Võimalikud põhjused

LED1, LED3 vilgub

Uks on lahti

Ust on avatud, kui nõudepesumasin töötab

LED1, LED4 vilgub

Vee sisselaskeava

Vee sisselaskeava talitlushäire

LED1, LED10 vilgub

Temperatuuriandur

Temperatuurianduri talitlushäire

LED1, LED11 vilgub

Ülevool/leke

Esineb ülevoolu/veeleket

LED2, LED3 vilgub

Kütteelement

Ebanormaalne kuumutamine

HOIATUS!
Ülevoolu korral lülitage enne teenindusse helistamist välja veevarustuse magistraalliin. Kui
põhjas on vett ületäitmise või väikese lekke tõttu, tuleks vesi enne nõudepesumasina
taaskäivitamist eemaldada.
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Enne teenindusesse helistamist
Järgmistel lehtedel olevate diagrammide ülevaatamine võib vabastada teid teenindusse
helistamise vaevast.
Probleem

Nõudepesumasin
ei tööta

Võimalikud põhjused
Kaitse on läbi põlenud või
automaatkaitselüliti
rakendunud
Toiteallikas pole sisse
lülitatud
Madal veesurve

Äravoolupump ei
peatu

Ülevool
Mõned kuuldavad helid on
normaalsed

Müra

Nõud ei ole korvidesse
kindlalt kinnitatud või mingi
väike ese on korvi kukkunud
Mootor sumiseb

Vaht masina põhjas
Sobimatu pesuvahend

Plekiline põhi
Nõud ja
söögiriistad ei ole
puhtad

Plekid ja kihid
klaasidel ja
söögitarvetel

Maha loksunud
loputusvahend
Kasutatud on värvainet
sisaldavat pesuvahendit
Vale programm
Vale korvi laadimine
1. Äärmiselt kare vesi
2. Madal
sisselasketemperatuur
3. Nõudepesumasina
ülekoormamine
4. Vale laadimine
5. Vana või niiske
pesupulber
6. Tühi loputusvahendi
dosaator
7. Vale pesuvahendi doos

Mida teha?
Asendage kaitse või lähtestage kaitselüliti. Eemaldage
kõik muud seadmed, mis jagavad nõudepesumasinaga
sama vooluringi
Veenduge, et nõudepesumasin oleks sisse lülitatud ja
uks oleks kindlalt suletud. Veenduge, et toitejuhe on
korralikult seinakontakti sisestatud.
Kontrollige, kas veevarustus on korralikult ühendatud
ja vesi on sisse lülitatud.
Süsteem on konstrueeritud ülevoolu tuvastama. Kui
see juhtub, lülitab see välja tsirkulatsioonipumba ja
lülitab väljavoolupumba sisse.
Heli tekib pesuvahendi sahtli avamisest.

Kõik nõud peavad nõudepesumasinas olema
fikseeritud.
Nõudepesumasinat ei ole regulaarselt kasutatud. Kui
te ei kasuta seda sageli, ärge unustage seda igal
nädalal täita ja välja pumbata – see aitab tihendeid
niiskena hoida.
Vahu tekkimise ennetamiseks kasutage ainult
spetsiaalset nõudepesumasina pesuvahendit. Sel juhul
avage nõudepesumasin ja laske vahul aurustuda.
Lisage vanni 3,7 liitrit külma vett. Sulgege ja lukustage
nõudepesumasin, seejärel käivitage eelloputuse
tsükkel, et vesi välja voolaks ... Vajadusel korrake.
Pühkige loputusvahendi pritsmed alati kohe ära.
Veenduge, et pesuvahend ei sisaldaks värvaineid
Valige tugevam programm.
Veenduge, et suured nõudepesuvahendid ei takista
pesuvahendi dosaatori ja pihustusvarraste tööd.
Klaasnõudelt laikude eemaldamine:
1. võtke kõik metallnõud nõudepesumasinast välja;
2. ärge lisage pesuvahendit;
3. valige pikim tsükkel;
4. käivitage nõudepesumasin ja laske sellel umbes
18–22 minutit töötada, siis on põhipesu režiimis;
5. avage uks, et valada nõudepesumasina põhja 2
tassi valget äädikat;
6. sulgege uks ja laske nõudepesumasinal tsükkel
lõpule viia. Kui äädikas ei toimi: korrake ülaltoodud
juhiseid, välja arvatud see, et kasutage
äädika asemel 1/4 tassi (60 ml) sidrunhappekristalle.
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Hägusad
klaasnõud

Kollane või pruun
kiht sisepindadel

Valge kiht
sisemuses
Pesuvahendi
dosaatori kaant ei
saa korralikult
sulgeda
Dosaatori
tassidesse jäänud
pesuvahend

Tee- või kohviplekid

Kasutage vähem pesuvahendit, kui teil on pehme vesi, ja
valige klaasnõude pesemiseks ja nende puhastamiseks
lühim tsükkel.
Plekkide käsitsi eemaldamiseks kasutage lahust, mis
sisaldab 1/2 tassi valgendit ja 3 tassi sooja vett.
HOIATUS
Pärast tsüklit peate enne sisemuse puhastamist ootama
20 minutit, et lasta kütteelemendil jahtuda; vastasel juhul
põletate ennast.

Rauasadestused vees võivad
põhjustada kihtide tekkimist

Spetsiaalse filtri jaoks peate võtma ühendust
veepehmendeid müüvasse ettevõttesse.

Kareda vee mineraalid

Sisemuse puhastamiseks kasutage nõudepesuvahendiga
niisutatud käsna ja kandke kummikindaid. Vahu tekke ohu
vältimiseks ärge kunagi kasutage muud pesuvahendit kui
nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtut.

Ummistunud pesuvahendi
jäägid blokeerivad lõksu

Puhastage pesuvahend lõksust.

Nõud blokeerivad pesuvahendi
Laadige nõud uuesti korralikult.
tasse

Aur

Tavaline nähtus

Kuivamise ja vee äravoolu ajal tuleb uksesulguri ava kaudu
auru.

Nõudel mustad
või hallid märgid

Alumiiniumnõud on vastu
nõusid hõõrunud

Nende märkide eemaldamiseks kasutage pehmet
abrasiivset pesuvahendit.

Vesi masina
põhjas

See on normaalne

Väike kogus puhast vett masina põhjas oleva väljalaskeava
ümber hoiab veetihendi õlitatud.

Ületäidetud dosaatori või
loputusvahendi pritsmed

Olge ettevaatlik, et te loputusvahendi dosaatorit üle ei
täidaks.
Maha voolanud loputusvahend võib põhjustada liigset
vahtu ja ülevoolu. Pühkige kõik lekked niiske lapiga ära.

Nõudepesumasin ei ole loodis

Veenduge, et nõudepesumasin oleks loodis.

Nõudepesumasin
lekib
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Pehme vee ja liiga palju
kasutatud pesuvahendi
kombinatsioon

