PESUMASIN

KASUTUSJUHEND
WD-1048(0~9)S(N/T)P
WD-1049(0~9)S(N/T)P
WD-8048(0~9)S(N/T)P
WD-8049(0~9)S(N/T)P

Täname Teid, et ostsite automaatse pesumasina LG.
Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ning järgige
pesumasina ohutu paigalduse, ekspluatatsiooni ja hoolduse juhiseid.
Hoidke kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks.
Kirjutage üles oma pesumasina mudeli- ja seerianumber.
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ldomadused

Kortsumise vältimine
Trumli pöörlemise ajal liigutatakse pesu ainult üles-alla
ja sellega välditakse täielikult pesu kortsumist.

Ökonoomne süsteem intelligentse pesemisega
Intelligentne pesusüsteem määrab automaatselt
optimaalse vee koguse ja pesemise aja vastavalt
pesukogusele ja sissevõetava vee temperatuurile,
minimeerides vee- ja energiakulu.
추가선택, 예약,

Lapselukk
Kaasajastatud elektrimootor, mis töötab vahelduvvoolul,
paneb trumli pöörlema ilma rihma.

Vaikne kiiruse reguleerimise süsteem
Automaatsüsteem jaotab pesu ühtlaselt,
vähendades sellega müra trumli pöörlemisel.

Automaatne sisse lülitamine
Kui pesumasina töötamise ajal tekib voolukatkestus, siis peale
voolu taastumist, jätkab pesumasin tööd samal režiimil,
millel toimus voolukatkestus.
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OIATUSED
LUGEGE ENNE PESUMASINA KASUTAMIST TÄIELIKULT LÄBI PESUMASINA KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU

Enda turvalisuse tagamiseks järgige pesumasina kasutamisel allpooltoodud
ohutustehnika nõudeid, vähendamaks võimalust tulekahju,
elektrilöögi, traumade või surma tekkeks:

OLULISED OHUTUSNÕUDED

TÄHELEPANU: Järgige pesumasina kasutamisel allpooltoodud ohutustehnika nõudeid,
vähendamaks võimalust tulekahju, elektrilöögi või traumade tekkeks:
• Ärge paigaldage ega hoidke pesumasinat kohtades,
mida mõjutavad ilmastikutingimused.
• Ärge vigastage juhtimisnuppe.
• Ärge remontige ega vahetage iseseisvalt pesumasina
detaile ega teostage parandustöid, kui seda protsessi pole
kirjeldatud juhendis või avaldatud iseseisvaks remondiks mõeldud
instruktsioonis, millest olete täielikult aru saanud ja
omate piisavalt kogemust nende täitmiseks.
• Jälgige, et masina all ega selle läheduses ei oleks
kergesti süttivaid materjale ja aineid, näiteks paberit,
sulgi, kaltsusid ja keemilisi aineid jms.
• Olge eriti tähelepanelik, kui töötava masina läheduses
viibib lapsi.
• Ärge lubage lastel mängida masina peal,
masina sees või masina lähedal.
• Ärge jätke pesumasina ust lahti.
• Kui jätate pesumasina ukse lahti, võivad lapsed
ukse küljes rippuda või ronida pesumasinasse.
• Ärge kunagi puutuge masina sisemisi osasid selle
töötamise ajal. Oodake, kuni trummel on täielikult
seiskunud.

• Pesemise tulemusena võib väheneda riiete
tulekindlus.
• Ärge peske ega kuivatage masinas riideid, mida on
eelnevalt puhastatud, pestud või leotatud kergesti
süttivate või plahvatusohtlike ainetega või kui riietele on
sattunud selliseid aineid (vaha, õli, värv, bensiin, petrooleum jne).
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Selle vältimiseks, lugege enne eseme pesemist ja kuivatamist
läbi esemele lisatud pesemise ja hooldamise instruktsioon.
• Ärge sulgege pesumasina ust hooga ega proovige seda
jõuga avada, kui ukse blokeerimissüsteem on aktiivne
(põleb ukse blokeerimise lamp).
See võib põhjustada pesumasina rikke.
• Et vältida elektrilöögi saamise ohtu, tõmmake seadme
toitejuhtme pistik pistikupesast välja enne ükskõik
millise masinaga seotud hooldustöö või puhastamise
algust, eemaldage sulavkaitse või lülitage välja
automaatlüliti.
• Ärge kunagi lülitage pesumasinat sisse, kui
see on vigastatud, kui masinal on purunenud
või puudu mõned osad ning kui on vigastatud
toitejuhe või selle pistik.

Ärge rakendage pesumasina uksele jõudu, kui see on avatud. See võib masina ümberminekut.

HOIDKE KÄESOLEV JUHEND ALLES
MAANDAMISE JUHISED
Pesumasin peab olema maandatud. Maandus vähendab elektrilöökide ohtu, mis võivad tekkida
masina rikke ja voolulühise korral, kindlustades väiksema takistusega elektri ärajuhtimise elamust.
Käesoleva pesumasina toitejuhe on varustatud maandatud pistikuga.
Toitejuhtme pistiku võib ühendada ainult kohalikele normidele ja nõuetele
vastavalt paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
• Ärge kasutage pikendusjuhet ega harupistikuid ning ärge püüdke mingil muul viisil panna
pistikut pistikupessa, mis ei ole maandatud.
• Sobiva pistikupesa puudumisel konsulteerige elektrikuga.
TÄHELEPANU : HOIATUS: Valesti paigaldatud maandus võib põhjustada elektrilöögi.
elektrikuga. Ärge vahetage pistikut ise.
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ehnilised andmed
Toitejuhtme pistik
В случае повреждения

Toitejuhtme kahjustumise korral
laske see vahetada tootja esindajal
või volitatud spetsialistil.

Väljatõmmatav sahtel

(Pesuvahendile ja
loputusvahendile)

Juhtpaneel

Trummel
Uks
Alumise paneeli
luuk
Äravoolu kork

Alumine paneel
Reguleeritav jalg

WD-1048(0~9)SP/8048(0~9)SP WD-1048(0~9)NP/8048(0~9)NP WD-1048(0~9)TP/8048(0~9)TP
WD-1049(0~9)SP/8049(0~9)SP WD-1049(0~9)NP/8049(0~9)NP WD-1049(0~9)TP/8049(0~9)TP

Nimetus

Eestlaetav pesumasin

Elektrivõrgu toide

220 – 240 V ~, 50 Hz

Mõõdus (L ) (S) (K ) 600mm 360mm 850mm
55kg / 2100 W

Kaal / Maks. võimsus
Mahutavus
Vee tarbimine

600mm 440mm 850mm
60kg / 2100 W

65kg / 2100 W

3,5 kg

5,0 kg

7,0 kg

42 l

55 l

69 l

Veesurve
piirmäärad

0,3 – 10 kgf/cm

Pöörlemise kiirus

600mm 550mm 850mm

2

(30-1000 kPa)

[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P]
Viivitus/Ilma tsentrifuugimiseta /400/800/1000
[WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]
Viivitus/Ilma tsentrifuugimiseta /400/800

Masina kvaliteedi parandamiseks võib hoiatamata muuta masina välimust ja tööomadusi.

Lisatarvikud

Sissevooluvoolik 1EA

Mutrivõti
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P aigaldamine
p

Ärge hoidke pesumasinat alla temperatuuril alla nulli või muudes kohtades, mis on mõjutatud
ilmastikutingimustest. Pesumasin peab olema maandatud vastavalt energiatarnija nõuetele.
Masinat pehmele vaipkattele paigaldades jälgige, et vaipkate ei kataks kinni masina enda
ja põranda vahel olevaid avasid. Riikides, kus esineb piirkonniti prussakaid või muid
kahjurputukaid, tuleb erilist tähelepanu pöörata seadme ja selle ümbruse puhtusele.
Kahjustused, mis on tekitatud seadmele prussakate või muude kahjurputukate poolt, ei
kuulu garantii sisse.

Transportpoldid
Pesumasina transportimise ajaks on masin kinnitatud transportpoltidega, et
vältida masina sisemisi vigastusi.

• Enne pesumasina kasutamist tuleb
eemaldada kõik transportpoldid
ja pakendid.
Korpuse lahtipakkimisel ärge
unustage eemaldada täiendav
toestus korpuse pakendi keskosast.

Pesumasin

Pakendi alus

Põhipakend (Osadel

(Packing support may not
mudelitel ei kasutata
be used depending on
pakketugesid.)
models.)

Transportpoltide eemaldamine

1. Vigastuste vältimiseks transportimisel
on masin kinnitatud nelja poldiga.
Enne masina esmakasutust tuleb
sellelt eemaldada poldid ja kummist
muhvid.

• Poltide mitte-eemaldamine võib esile
kutsuda vibratsiooni, tugeva müra
ja rikked masinas.
2. Keerake kaasasoleva mutrivõtme
abil lahti 4 polti.

WD xx48 and xx49 Series.ee.pdf 5

3. Eemaldage 4 polti koos kummimuhvidega, neid kergelt keerates
komplekti kuuluva mutrivõtmega.
Säilitage 4 polti ja mutrivõti,
kuna hiljem võite vajada neid.
• Iga kord, kui Te pesumasinat
transpordite, on transportpoltide
kasutamine hädavajalik.

4.Sulgege augud ettenähtud katetega.
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aigaldus

Asukoha valimine
Horisontaalne põrand::
Lubatud kalle pesumasina all olevale põrandale - 1°.
Pistikupesa:
Pistikupesa ei tohi olla kaugemal kui 1,5 m pesumasina
tagumisest seinast. Ärge pange pistikupessa korraga mitut
seadet, kuna see võib tekitada ülekoormuse.

o

Avatud vahemaa:
Jätke vaba ruumi pesumasina külgedele ja taha.
бокам и с задней стороны машины.
(10 cm taha / 2 cm paremale ja vasakule)
Ärge kunagi asetage ja hoidke pesumasina peal
majapidamistarbeid. See võib kahjustada masina pinda
või masina juhtimissüsteemi.

Paigaldamine
Asetage pesumasin siledale, tugevale põrandale.
Veenduge, et vaipkatted jms ei tõkestaks masina ventilatsiooni.
• Ärge kunagi korrigeerige põranda ebatasasusi, pannes pesumasina jala alla
puutüki, vineeri või muud sarnast materjali.
• Kui olete sunnitud asetama pesumasina gaasipliidi või kivisöega köetava
pliidi kõrvale, tuleb kahe seadme vahele panna isolatsioonplaat (85cm x
60cm), mille soojust peegeldav kiht on pliidi poole.
• Ärge paigaldage pesumasinat ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0°C.
• Püüdke paigaldada pesumasin nii, et sellele oleks tehnikul vajadusel lihtne
ligi pääseda.
• Pesumasina paigaldamisel reguleerige transportpoltide mutrivõtme abil kõigist
neljast reguleeritavast jalast seade stabiilseks ning jätke seadme ventileerimiseks
ligikaudu 20mm vaba ruumi pesumasina ülaosa ja töötasapinna vahele.
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Vooluvõrguga ühendamine
1. Ärge kasutage pikendusjuhet ega harukarpe.
2. Toitejuhme vigastumise korral, tohib seda vahetada ainult tootja
esindaja või vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist.
3. Peale pesumasina kasutamist lülitage alati pesumasin välja ja eemaldage toitejuhtme pistik seinakontaktist.
4. Ühendage pesumasin ainult nõuetekohaselt maandatud pistikupessa.
5. Paigaldage pesumasin nii, et pistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
• Pesumasina remonti tohib teha ainult vastavat kvalifikatsiooni omav spetsialist. Parandustööde
tegemine mittekvalifitseeritud isiku poolt võib tekitada tõsise õnnetuseohu ja tõrkeid seadme
töös. Pöörduge kohaliku remonditöökoja poole.
• Ärge paigaldage pesumasinat ruumidesse, kus temperatuur võib langeda alla vee külmumispunkti.
Külmunud voolikud võivad pinge all lõhkeda. Pesumasina elektrooniline juhtimissüsteem võib alla 0°C juures
kahjustuda.
• Kui seade on soetatud talveperioodil ja temperatuur on alla nulli, siis kasutamist hoidke seda mitu tundi
toatemperatuuril.
.

HOIATUS
HOIATUS: toitejuhtme turvaline kasutamine

Enamus elektrilisi tooteid on soovitatav ühendada eraldi seinakontakti, see tähendab et see
seinakontakt on ainult ühe toote ühendamiseks ja ei oma lisaharusid ning harupistikuid.
Täiendavalt lugege tehnilisi andmeid ja kasutusjuhendit.
Ärge koormake seinakontakti üle. Ülekoormatud, vigaste või katkiste seinakontaktide, pikendusjuhtmete, katkiste ja
pragunenud toitejuhtmete kasutamine võib olla ohtlik. Nimetatud vigastused võivad põhjustada elektrilööki või
tulekahjuohu. Kontrollige perioodiliselt toote toitejuhet ja kui märkate vigastusi, lülitage seade välja, katkestades seadme
töö ja laske toitejuhe vahetada volitatud töökojas analoogsega.
Hoiduge mehaaniliselt või füüsiliselt vigastamast toitejuhet, nagu näiteks selle kokku kerimine, sõlmimine, väänamine,
ukse vahele kiilumine või ülemäärane venitamine. Erilist tähelepanu pöörake pistikule, seinakontaktile ja
pistiku ja kaabli ühenduskohale.

Pesumasina veevõrku ühendamisel kasutage ainult uusi voolikuid.
Ärge kasutage vanu voolikuid.
Veevõtuvooliku ühendamine
? Veesurve süsteemis peab jääma vahemikku 30 –
1000 kgf/cm2 (30 ~ 1000 kPa) 2
? Klapi ühendamisel ärga laske voolikul
lõtvuda.
? Kui veesurve võib ületada 1000 kPa, on hädavajalik
paigaldada lisaseade surve alandamiseks.
• Vee sissevooluvooliku lekke ära hoidmiseks kasutage
kahte kummitihendit.
• Kontrollige vooliku ühenduse tihedust, avades veekraan
kuni lõpuni.
• Kontrollige regulaarselt sissevooluvooliku korrasolekut
ning vajadusel vahetage see uue vastu välja.
• Kontrollige, et voolik poleks keerdus ega murtud.
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Käesolev seade ei ole mõeldud mereliseks ega mobiilseks paigaldamiseks, näiteks haagissuvilatesse, õhusõidukitesse jne.
Kui Te ei kasuta pesumasinat pikemat aega (näiteks puhkuse ajal), siis keerake sulgemiskraan kinni, seda eriti juhul, kui põrandasse
ei ole ehitatud spetsiaalset vee äravoolu võimalust. Seadme hävitamisel lõigake ära toitejuhe ning hävitage toitejuhtme
pistik. Rikkuge ukselukustusmehhanism, vältimaks laste seadmesse ronimist ja sinna kinnijäämist.
Seadme pakkematerjalid (näiteks kile, vahtplast) võivad olla lastele ohuallikaks. Nendega võib kaasneda lämbumisoht!
Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas.

Vee äravooluvooliku paigaldamine

ca. 100 cm

min. 60 cm

max. 100 cm

ca. 145 cm

• Ühendage äravooluvoolik kindlalt
kraanikausiga keti abil.
• Korralikult kinnitatud voolik
takistab põranda märgumist.

ca. 105 cm

Paak pesule
ca. 100 cm

Vooliku
kinnitus

ca. 145 cm

max. 100 cm

ca. 105 cm

min. 60 cm

Tugevdatud
rihm

maks 100 cm
min. 60 cm

maks 100 cm
min. 60 cm

• Ärge kinnitage äravooluvoolikut kõrgemale, kui
100 cm põrandast. Vett ei tule masinasse või
tuleb liiga aeglaselt.
• Korralikult kinnitatud voolik takistab
põranda märgumist.
• Kui voolik on vajalikust pikem, ärge lükake
seda pesumasinasse. See võib
tekitada liigset müra.
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Horisontaalne paigaldamine
1. Vibratsiooni ja üleliigse müra vältimiseks tuleb masin kindlasti paigaldada
horisontaalsesse asendisse.
Paigaldage pesumasin kõvale ja ühtlasele põrandale, soovitatavalt ruumi
nurka.
2. Kui põrand on ebaühtlane, saate masina paigaldada horisontaalselt reguleeritavate
jalgade abil. (Ärge pange tasakaalustamiseks pesumasina jalgade alla puutükikesi jms).
Veenduge, et kõik neli jalga on kindlalt maas, seejärel kontrollige
horisontaalsust loodiga.
Fiks.seib
Reg.jalg
Üles

Peale pesumasina tasakaalustamist, keerake lukustusseibi pesumasina korpuse poole.

Alla

Kui pesumasin on paigaldatud kõrgendusele,
tuleb see kindlalt kinnitada, et vältida
võimalikku kukkumist.
Diagonaalide kontrollimine
Ülemisele nurgale surudes ei tohi masin liikuda üles-alla (kontrollige mõlemaid suunasid).
Kui vajutades masina ülepaneeli nurgale, on võimalik masinat kallutada, reguleerige
jalad uuesti.

Märkus

Regul.jalg

Regul.jalg

Betoonpõrandad
• Pind, kuhu pesumasin paigaldatakse peab olema puhas, kuiv ja tasane.
• Asetage pesumasin siledale, tugevale põrandale.

Kahhelpõrand (libe põrand)
• Enne kahhelkividest põrandale paigutamise, kinnitage jalgade alla kummitükid materjalist "Tread Mate".
(Lõigake välja ruudud mõõduga 70x70 mm ja liimige need kuivale kahhelplaadile pesumasina jalgade alla.)
Tread Mate – see on isekleepuv materjal, mida kasutatakse treppidel libisemise vältimiseks.

Puitpõrandad
• Puitpõrandad on vastuvõtlikud vibratsioonile.
• Vibratsiooni vältimiseks soovitame panna iga jala alla vähemalt 15 mm paksused
kummikorgid, mis on kinnitatud 2 kruviga põranda külge. Kinnitage kummikorgid vähemalt
kahele põrandalauale.
• Võimalusel asetage pesumasin nurka, kus põrand on stabiilsem.
? Paigaldage kummikorgid vibratsiooni vähendamiseks.
? Kummikorgid (det. nr. 4620ER3002B) saate soetada LG varuosade laost.

Kummikork

.

Tähelepanu!
• Pesumasina korralik paigaldamine ja tasakaalustamine tagab pikaaegse, usaldusväärse ja töökindla kasutamise.
• Pesumasin peab olema absoluutselt horisontaalne ja paiknema kindlalt oma kohal.
• Pesumasin ei tohi kõikuda pesu raskuse tõttu nurgast nurka.
• Pind, kuhu pesumasin paigaldatakse peab olema puhas, vaba põrandavahast või muudest libestavatest ainetest.
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nne pesemist

Enne esmakordset pesemist
Laske pesumasinal sooritada täielikult pesuprogramm (režiimil PUUVILL 60°C poole pesuvahendi
kogusega). Sellege eemaldate võimalikud «tootmisjäägid».

Enne pesemist
1. Pesumärgised
Lugege riietelt pesumärgiseid. Tavaliselt sisaldavad need informatsioon
materjali koostise ja sobiva pesuprogrammi kohta.
2. Sorteerimine
Parima tulemuse saavutamiseks sorteerige rõivad pesuprogrammi järgi.
Erinevad kangad vajavad erineva temperatuuriga vett ja erinevat trumli pöörlemiskiirust.
Alati peske tumedast kangast esemed eraldi värvilistest ja heledatest esemetest.
Eraldi pesemine on hädavajalik, kuna vastasel korral võivad värvilised rõivad
pleekida ja heledad rõivad värvuda.
Kui võimalik, siis peske tugevalt määrdunud pesu eraldi vähem määrdunud pesust.
Määrdumine (tugev, normaalne, kerge)
Värv (valge, hele, tume)
Kiudusid eraldavad materjalid
Kiudude allikad: kitlid, käterätikud, jms.
Kiudude püüdjad: sünteetika, velvet, sokid

Eraldage pesu selle
määrdumisastme järgi.
Eraldage valge pesu
värvilisest pesust.
Peske kiudusid eraldavad materjalid
muust pesust eraldi.

3. Enne pesumasina täitmist
Pange masinasse nii väiksemaid kui suuremaid esemeid. Kõigepealt pange masinasse suured esemed.
Suuri esemeid ei tohiks olla rohkem kui pool pesukogusest. Ärge peske masinas üksikuid suuri
esemeid. See võib viia pesumasina trumli tasakaalust välja. Lisage masinasse veel üks või kaks
балsarnast eset.
• Enne riiete masinasse panekut tühjendage nende
taskud. Naelad, juuksenõelad, tikud, sulepead,
mündid, võtmed jms võivad kahjustada
pesumasinat ja riideid.
• Enne pesumasinasse panekut pange kinni
tõmbelukud, haagid ja nöörid, et need ei jääks
teiste esemete külge kinni.
• Vajaduse korral töödelge tugevaid plekke
ja mustust eelnevalt pesuvahendi ja vee lahusega
(näiteks kraed ja kätised) või plekieemaldajaga, et
kindlustada mustuse ja plekkide eemaldumist.
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esuvahendi doseerimine
PESUVAHENDI JA LOPUTUSVAHENDI DOSEERIMINE

1. Pesuvahendisahtel

3. Pesuvahendi doseerimine

MAX

• Vajalik pesupulbri kogus määratakse
vastavalt tootja instruktsioonile.
max

(

)

(

• Kui lisada pesupulbrit rohkem kui soovitatud,
tekib masinasse liigselt vahtu, mis võib
halvendada pesemistulemust ning lisada üleliigset
koormust pesumasina mootorile, samuti võib
liigne koormus põhjustada tõrked pesumasina töös.
)

(

• Kui pesumasinas tekib liiga palju vahtu,
vähendage kindlasti pesuaine kogust!

)

• Ainult põhipesu

• Kasutage pesuvahendit, mis on ette nähtud
eestlaetavale pesumasinale.

• Eelpesu +
põhipesu

• Pesu pesemiseks vajaliku pesupulbri hulk võib
olla erinev sõltuvalt vee temperatuurist,
veekaredusest, rõivaste hulgast ja määrdumuse
tasemest. Parima pesemistulemuse
saavutamiseks vältige liigse vahu teket.

2. Loputusvahendi lisamine

(

)

MAX

MAX

125 ml

125 ml

• Ärge lisage pesuvahendit üle maksimaalse
tähise. Üledoseerimine viib vee
üleküllastumiseni ja tekitab riietele
plekke.
• Ärge jätke loputusvahendit lahtrisse kauemaks
kui kaks päeva, sest see võib tahkuda.
• Pesumasin lisab loputusvahendi
automaatselt viimases loputusetapis.
• Ärge liigutage pesuvahendi sahtlit
veevõtu ajal.
• Ärge valage pesuvahendi sahtlisse
lahusteid (bensiin jne).

Märkus

WD xx48 and xx49 Series.ee.pdf 11

Ärge valage loputusvahendit
otse riietele.

4. Veepehmendi
• Veepehmendit, nagu näiteks Calgon,
võib kasutada pesupulbri koguse
vähendamiseks väga kareda vee korral.
Doseeringu kogused on toodud toote pakendil.
Esmalt lisage pesuvahend,
seejärel veepehmendi.
• Pesuvahendit lisage sama kogus,
mis pesemisel pehme veega.

Nõuanded:
Pesumasina täiskoormus:
kooskõlas tootja soovitustega
Osaline koormus:
¾ soovitatud kogusest.
Minimaalne koormus:
½ täiskogusest.
• Pesutsükli alguses viib vesi
pesuvahendi masinasse.
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unktsioonid

SOOVITATAV PESUPROGRAMM VASTAVALT KANGA TÜÜBILE
Režiim

Puuvill

Kangatüüp

Käsipesu “Käsipesu”
/Villane markeeringuga
esemete
pesemiseks
Väikelapse Lasterõivaste
riided
pesemiseks

Быстро
30

60˚C
(40˚C,30˚C,
Külm)

Loputus +
Eelpesu
Kerge triikida
Bio
Ökonoomne

Maksimaalne kogus

60˚C
(40˚C,
Külm)

Sama tüüpi kangad
nagu režiimidel
Puuvill, Sünteetika

40˚C
40˚C
(30˚C,
( Külm
Külm )

)

Nominaal

Nominaal Nominaal

Mitte üle
1,5 kg

Mitte üle
2,0 kg

Mitte üle
3,0 kg

Mitte üle
1,0 kg

Mitte üle
1,5 kg

Mitte üle
2,0 kg

Mitte üle
1,0 kg

Mitte üle
1,5 kg

Mitte üle
2,0 kg

Mitte üle

Mitte üle

Mitte üle

3,0 kg

4,0 kg

6,0 kg

Mitte üle
1,0 kg

Mitte üle

Mitte üle

1,5 kg

2,0 kg

Loputus +
Eelpesu
Ökonoomne

Polüamiid-, akrüül-,
polüesterkiud

Õrnad kangad, kergelt
kahjustuvad kangad
(siid, kardinad)

Õrn

Pesemisviis
(lisavalikud)

Alati kontrollige, kas
WD-1048(0~9)S/N/TP WD-8048(0~9)S/N/TP WD-1048(0~9)S/N/TPWD-8048(0~9)S/N/TPWD-1048(0~9)SPWD-1048(0~9)NPWD-1048(0~9)TP
WD-1049(0~9)S/N/TP WD-8049(0~9)S/N/TP WD-1049(0~9)S/N/TPWD-8049(0~9)S/N/TPWD-8048(0~9)SPWD-8048(0~9)NPWD-8048(0~9)TP
antud riided sobivad
WD-1049(0~9)SPWD-1049(0~9)NPWD-1049(0~9)TP
pesumasinaga pesemiseks
WD-8049(0~9)SPWD-8049(0~9)NPWD-8049(0~9)TP
(valge puuvillane,
linased rätikud ja
95˚C
95˚C
linad)
Värvikindlad kangad
(särgid, öösärgid,
pidžaamad) ja kergelt
määrdunud puuvillane
pesu (aluspesu)

Sünteetika

Temperatuur
(lisavalikud)

Loputus +
Kerge triikida
Ökonoomne

Loputus +
Экономия

95˚C
( 60˚C,
40˚C)

95˚C
( 60˚C,
40˚C)

Loputus +
Eelpesu
Kerge triikida
Bio
Ökonoomne

Loputus +
Eelpesu
Ökonoomne

30˚C
(40˚C,
Külm )

Külm
(40˚C)

Loputus +
Kerge triikida

Loputus +

Eelpesu: Kui pesu on tugevalt määrdunud, on efektiivne kasutada Eelpesu režiimi.
Loputus +: Kui Te soovite täiendavalt pesu loputada, siis režiim Loputus+ eemaldab kõik
pesupulbri jäägid.
Kiir 30: Valides sell funktsiooni, saate kiiresti pesta väikese koguse vähemäärdunud pesu.
Bio: Kui soovite eemaldada valgupõhiseid plekke (piim, veri, šokolaad), valige funktsioon Bio,
vajutades vastavalt nupule.
Koos pesuprogrammidega Puuvill, Sünteetika ja Väikelapse riided, saate valida Bio ja Ökonoomilise
režiimi, kui vee temperatuur on üle 60°C.
Energikulu andmed on mõõdetud vastavuses EN60456 veetemperatuuril 60 °C.

12
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спользование стиральной машины
WD-1048(0~9)S/N/T

P

WD-8048(0~9)S/N/T

P

WD-1049(0~9)S/N/T

P

WD-8049(0~9)S/N/T

P

13
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esumasina kasutamine

5

9

8

(1) Nupp: Toide

(3) Nupp: START/PAUS

(2) Ketas: Pesuprogramm

(4) Nupp: Temperatuur

(WD-1048(0~9)S/N/T

P, 8048(0~9)S/N/T

P)

(5) Lapselukk

(WD-1049(0~9)S/N/T

P, 8049(0~9)S/N/T

P)

(6) Nupp: Lisavalikud

Ketas: Pesuprogramm

(7) Nupp: Lisavalikud
(WD-1048(0~9)S/N/T

P, 8048(0~9)S/N/T

(8) Nupp: Aeg
(9) Nupp: Tsentrifuug

1. Vaikimisi pesupesemise
režiim

2. Programmi käsitsi valimine

• Vajutage Toite nupule,
et masin sisse lülitada.

• Vajutage Toite nupule,
et masin sisse lülitada.

• Vajutage nupule Start/Paus

• ВValige soovitud töörežiim vastavatele
nuppudele vajutamisega.

• Vaikimisi määratud režiim:
- Pesu: ainult põhipesu
- Loputus: 3 korda
- Pöörlemiskiirus:
• 800 pööret minutis

Igat programmi puudutava täpse
informatsiooni leiate lk 15 - 21.

[WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]

• 1000 pööret minutis

• Vajutage nupule Start/Paus

[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P]

- Vee temperatuur:
60 °C
- Programm: Puuvillane

14
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Опции

[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]

[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

• Nupuga Lisavalikus saate
valida loputusviisi.

P

1. Loputus

+

• Täiendavat loputust kasutatakse selleks,
et eemaldada pesuvahendijäägid.

2. Eelpesu

Aeg

1. Aja kokkuhoid
• Seda funktsiooni sab kasutada
psuprogrammile kuluva aja
lühendamiseks.
• Selle funktsiooni käivitamiseks
vajutage nupule aja kokkuhoid
üks kord enne pesuprogrammi algust.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada koos
programmiga Kiir 30.

• Kui pesu on tugevalt määrdunud, siis
programm <<Eelpesu>> on kõige
efektiivsem.

3. Kerge triikida
• Valige see nupp, kui soovite tsentrifuugimisel
vältida esemete kortsumist.

4. Bio
• Valguliste plekkide eemaldamiseks
(piim, veri, šokolaad), valige funktioon
Bio, vajutades selleks vastavale
nupule.
[Koos pesuprogrammidega Puuvill,
Sünteetika ja Väikelapse riided,
saate valida funktsioonid Bio ja
Ökonoomne režiim, kui vee
temperatuur on üle 60°C.]
Konkreetse programmi valikust annab märku
juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.

WD xx48 and xx49 Series.ee.pdf 15
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esumasina kasutamine

2. Viivitus

Riiete ettevalmistus pesuks enne
taimeri sisselülitamist.
- Avage vee sissevoolukraan.
- Pange pesu masinasse ja
sulgege uks.
- Valage masina pesuvahendi sahtlisse
pesupulber ja loputusvahend.
• Taimeri seadistamine
- Vajutage nupule Toide.
-Valige vajalik pesuprogramm, keerates
programmi valikuketast (töörežiim).
-Vajutage nupule Aeg ja
seadistage soovitud aeg.
-Vajutage nupule Start/Paus
(sümbol ":" hakkab vilkkuma).
• Peale vajutamist nupule AEG,
kuvatakse displeile aeg 3:00.
Maksimaalselt lubatud taimeri
nihutus – 19:00 tundi,
minimaalselt 3:00 tundi.
• Iga järgmine vajutus Taimeri režiimi
nupule suurendab taimeri näidikut
ühe tunni võrra.
• Taimeri režiimi muutmiseks
vajutage nupule Toide.
• Taimeri tähendus - see on planeeritud aeg
pesupesemise lõpuni või valitud etapi
lõpuni (pesemine, loputamine, tsentrifuug).
• Sõltuvalt vee sissevoolu tingimustest ja
temperatuurist, reaalne pesupesemise aeg
võib erineda taimeril antud ajast.

LAPSELUKK

See funktsioon on mõeldud kõikide
juhtpaneelil asuvate nuppude blokeerimiseks,
vältimaks juhuslikke programmi vahetusi.
• Lapseluku sisse lülitamiseks
vajutage samaaegselt nuppudele
Temp. ja Lisavalikud.

• Kui Lapseluku funktsioon on
aktiivne, ei toimi ükski nupp,
v.a Toite nupp.
• Lapseluku funktsiooni tühistamiseks
vajutage veelkord korraga nuppudele
Temp. ja Lisavalikud.

• Kui soovite pesuprogrammi muuta
lapseluku toimimise ajal,
teostage järgmine protseduur.
1. Vajutage samaaegselt nuppudele
Temp. ja Lisavalikud.
2. Vajutage nupule Start/Paus.
3. Valige soovitud programm ning
vajutage taas Start/Pause nupule.

• Lapseluku seadistuse võib sisse
lülitada igal ajal. Ning see tühistatakse
automaatselt pesutsükli lõppemisega
või toite välja lälitamisega.

16
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esumasina kasutamine
Tsentrifuug
2. Ilma tsentrifuugimiseta
• Selle režiimi valimisel jääb trummel
peale vee väljutamist seisma.
Konkreetse programmi valikust annab
märku juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.

[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]

[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

• Nupp Tsentrifuug on ette nähtud trumli
pöörlemiskiiruse valimiseks
tsentrifuugimisel. Pöörlemise kiirust
mõõdetakse pöörete arvuga minutis.

1. Tsentrifuugimise kiiruse valik
• Lubatud tsentrifuugimiskiirus sõltuvalt
valitud pesuprogrammist on toodud
allpool.
• WD-8048(0~9)S/N/TP, WD-8049(0~9)S/N/TP
- Puuvill, Sünteetika, Käsipesu/Villane
Väikelapse riided,
Loputus+ Tsentrifuug, Õrn,
Kiir 30
Viivitus
- Ilma tsentrifuugimiseta -400-800

3. Viivitus
• Kui soovite, et pesu peale loputust
tsentrifuugimisel ei kortsuks, võite valida
loputuse vahelejätmise programmi,
vajutades nupule Pöörlemine.
• Kui Teil on sisselülitatud loputuse
vahelejätmise programm aga te soovite,
et pesu kuiveneks, siis loputuse vahelejätmise
programmi muutmiseks vajutage
nupule Start/Paus ning lülitage sisse
tsentrifuug või programm.
Programmi taaskäivitamiseks vajutage
veelkord nupule Start/Paus.
• Kui Te vajate vaid tahendamist, valige
programm Ilma tsentrifuugimiseta.
Konkreetse programmi valikust annab
märku juhtpaneelil süttiv indikaatorlamp.

• WD-1048(0~9)S/N/TP, WD-1049(0~9)S/N/TP
- Puuvill, Sünteetika, Käsipesu/Villane
Loputus+ Tsentrifuug,
Kiir 30, Väikelapse riided
Viivitus - Ilma tsentrif-ta - 400 - 800 - 1000
- Õrn
Viivitus - Ilma tsentrif-ta - 400 - 800

17
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Vee temperatuur

[WD-1048(0~9)S/N/T P
WD-1049(0~9)S/N/T P]

Pesuprogramm

[WD-8048(0~9)S/N/T P
WD-8049(0~9)S/N/T P]

[WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-8048(0~9)S/N/T P]

• Nupp Temp. on ettenähtud
vee temperatuuri valimiseks.
WD-1048(0~9)S/N/T

P, WD-1049(0~9)S/N/T

P

- Külm
- 30˚C / 40˚C / 60˚C / 95˚C
WD-8048(0~9)S/N/T

- Külm
- 40˚C / 60˚C / 95˚C

P, WD-8049(0~9)S/N/T

1. Vee temperatuur
• Vee temperatuuri saab valida vastavalt
pesuprogrammile.
Juhtpaneeli indikaatorid näitavad
valitud vee temperatuuri.
Täpsema informatsiooni
saamiseks vaadake lk 12.

P
[WD-1049(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]

• Masin võimaldab kasutada 8 pesuprogrammi,
sõltuvalt kanga tüübist.
• Pesumasina sisse lülitamisel läheb
masin automaatselt režiimi “Puuvill”.
- Pesuprogrammi valikuketta keeramisel
hakkavad programmid vahetuma järgmiselt:
"Puuvill - Väikelapse riided - Sünteetika Õrn - Käsipesu/Villane - Kiir 30 Loputus + Tsentrifuug - Tsentrifuug"
Soovitusi pesuprogrammide valiku
kohta sõltuvalt kanga tüübist
vaadake lk . 12.

18
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Toidе

Start /Paus

1. Start

1. Toite sisselülitamise nupp

• Nupp Start/Paus on ettenähtud pesupesemise
alustamiseks või seiskamiseks.

• Nupp Toide on ettenähtud pesumasina
sisse- ja väljalülitamiseks.

2. Paus

• Lisaks võib seda nuppu kasutada
taimeri funktsiooni muutmiseks.

• Ajutiselt pesupesemise protsessi seiskamiseks
vajutage nupule Start/Paus.
• Peale seiskamisnupule vajutamist, lülitub
masin automaatselt välja nelja minuti möödudes.

3. UKS LUKUS

[WD-1048(0~9)S/N/T

P, 8048(0~9)S/N/T

• Märgutuli põleb, kui
pesumasina uks on lukus.
• Ukse avamiseks tuleb vajutada nupule
Start/Paus ja masin peatub.
• Ust saab avada mõne hetke pärast.

P]

2. Vaikimisi programm
• Peale pesumasina sisselülitamist,
vajutades nupule Toide, läheb
masin automaatselt programmile
“Puuvillane”. Kõik teised pesupesemise
parameetrid töötavad vaikimisi määratud
režiimiga.
• Sellisel juhul piisab vajutusest nupule
Start/Paus, et alustada pesupesemist
vaikimisi määratud programmiga.

Vaikimisi parameetrid
• [WD-8048(0~9)S/N/T P, WD-8049(0~9)S/N/T P]
-Puuvill 60°C / 800 pööret minutis
• [WD-1048(0~9)S/N/T P, WD-1049(0~9)S/N/T P]
- Puuvill 60°C / 1000 pööret minutis

19
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Displei
3. Pesupesemise lõpetamine

1. Erirežiimide indikatsioon
• Sisselülitatud lapseluku seadistuse puhul
on displeile kuvatud
tähed "
".
• Taimeri režiimiga on displeile kuvatud
allesjäänud aeg masina töö lõpuni.

2. Masina töö tõrgete indikatsioon
• Pesumasina töö tõrke korral kuvatakse
displeil leitud tõrke tüüp.

"

": veesurve tuvastamise
tõrge
": veega ületäitumine
": uks pole suletud
": probleemid sissetuleva veega
": vee äravoolu probleemid
": tõrked tasakaalustamisel
": lubamatu vee temperatuur

"
"
"
"
"
"

Kui displeile ilmuvad mõni nendest
sümbolitest, vaadake kasutusjuhendi
lk 25 toodud veatabelit ning järgige
selles toodud juhiseid.

• Pesupesemise lõppedes kuvatakse
displeile kiri “Lõpp“:
"
".

4. Järelejäänud aeg
• Pesupesemise ajal kuvatakse
displeil järelejäänud pesupesemise aeg.
• Pesutsükli ligikaudne aeg on toodud
allpool.
( ) : WD-8048(0~9)S/N/T

P, WD-8049(0~9)S/N/T

- Puuvill 95 ˚C :
umbes 2 tundi 57(54) minutit
- Puuvill 60 ˚C : umbes 2 tundi 57(54) minutit
- Sünteetika : umbes 2 tundi 10(7) minutit
- Õrn
: umbes 1 tund 3 minutit
- Käsipesu/Villane
:
umbes 1 tund 9 minutit
- Väikelapse riided
:
umbes 2 tundi 56 minutit
- Kiir 30
: umbes 30 minutit
- Loputus + tsentrifuug: : umbes 22(19) minutit
- Tsentrifuug
: : umbes 14(11) minutit
• Pesupesemise aeg võib näidatust erineda,
sõltuvalt pesukogusest, veesurvest,
vee temperatuurist ja teistest
asjaoludest.
• Tõrked tasakaalustamisel või vahueraldamise
programmi käivitamisel võivad pesemise
aega pikendada (maksimaalselt 45 minutit).

20
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Vältimaks elektrilöögiohtu tõmmake alati enne pesumasina sisemiste osade
puhastamist toitejuhtme pistik pistikupesast välja.
Seadme hävitamisel lõigake ära toitejuhe ning hävitage toitejuhtme pistik.
Rikkuge ukselukustusmehhanism, vältimaks laste seadmesse ronimist ja sinna kinnijäämist.

SISSEVOOLAVA VEE FILTER
- Vilkuv tähistus displeil "

" tähendab, et vesi ei voola pesuvahendi sahtlisse.

- Kui vesi on liiga kare või sisaldab mustuse tükikesi, võib sissevoolava
vee filter ummistuda.
Seepärast soovitatakse filtrit aeg-ajalt puhastada.
1. Sulgege
veekraan

2.Ühendage lahti
vee sissevooluvoolik

3. Puhastage
filter tugeva
harjaga.

4. Ühendage ja
kinnitage vee
sissevoooluvoolik.

ÄRAVOOLU PUMBA FILTER

Äravoolufilter püüab kinni niidikesed ja väiksemad
esemed, mis on jäänud riietesse.
Et pesumasin tõrgeteta töötaks, kontrollige ja puhastage
regulaarselt seda filtrit.

! TÄHELEPANU! Enne seda, kui avate äravoolu pumbafiltri,

laske äravooluvoolikust veejäägid välja.

1. Avage alumisel
2. Tõmmake kork
paneelil asuva ava kate
( ) eest ära, et veejäägid
hakkaksid tilkuma.
( ) mündi abil.
Kasutage veejääkide
kogumise nõud, et
Keerake äravoolu
vesi ei satuks põrandale.
korki ( ), et
Kui lõpeb vee tilkumine, avage
vabastada
( ) äravoolupumba filter seda
vastupäeva pöörates.
äravooluvoolik.

3. Eemaldage
kõrvalised esemed
filtrist
( ). Peale
puhastust pöörake
filtrit
( ) päripäeva ja
asetage oma kohale
äravoolu
kork
( ). Sulgege
alumise ava kate.

001

3

1

2

3

2
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PESUVAHENDI SAHTEL

Aja jooksul jätavad pesupulber ja pehmendusaine pesuvahendi sahtlisse jääke.

MAX

MAX

• Aeg-ajalt on sahtlit vajalik surveveega pesta.
• Vajadusel saab sahtlit pesumasina küljest eemaldada.
Vajutage stopperi keelekesele ja tõmmake sahtel välja.
• Puhastamise kergendamiseks on võimalik eraldada pehmendusvahendi lahter.

PESUVAHENDI SAHTLI SÜVEND
Pesupulber võib sattuda sahtli süvendisse ning seetõttu
tuleb seda aeg-ajalt puhastada vana hambaharjaga.
• Pärast puhastamist asetage sahtel tagasi oma kohale ja
lülitage pesumasin loputusprogrammile ilma pesuta.

PESUMASINA TRUMMEL
• Kui Teie elukohas on kare vesi, kasutage spetsiaalse koostisega puhastusvahendeid lubja
ja katlakivi eemaldamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
• Aja jooksul võib ilma hooldusvõtteid kasutamata tekkida katlakivi tükke, mis võivad
seadme osi ummistada ning seetõttu võib osutuda vajalikuks osa välja vahetada.
• Kuigi trummel valmistatakse roostevabast terasest, võivad trumlisse sattunud
metallesemete (kirjaklambrid, nööpnõelad) tõttu tekkida väikesed
roosteplekikesed.
• BAeg-ajalt peab pesumasina trumlit puhastama.
• Kui Te kasutate katlakivi eemaldajat, värvainet või valgendusainet, veenduge, kas see
sobib Teie pesumasinale.
Katlakivi eemaldaja võib sisaldada aineid, mis mõjuvad negatiivselt Teie pesumasina
mõningatele osadele.
Eemaldage plekid metallilt spetsiaalse plekieemaldusvahendiga.
Mitte kunagi ärge kasutage metalltraadist nuustikut.
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PESUMASINA PUHASTAMINE
1. Välispindade puhastamine
Pesumasina õige hooldamine pikendab masina tööiga.
Pesumasina välispinda tuleb pesta sooja vee ja neutraalse puhastusvahendiga.
Pärast pesemist pühkige masinat puhta niiske lapiga ja laske tal kuivada.
TÄHTIS: Ärge puhastage masinat etüülpiiritusega, lahustiga või mõne teise sarnase ainega.
2. Sisemiste osade puhastamine
Peske sisemised osad 1 klaasi (250 ml) valgendi ja 2 klaasi (500 ml) pesupulbri seguga.
Laske masinal läbida üks täielik pesutsükkel kuuma veega.
Vajadusel korrake protseduuri.

Märkus Setete eemaldamiseks, mis on tekkinud kareda vee tõttu,

kasutage ainult pesumasina puhastamiseks ettenähtud vahendeid.

PESUMASINA HOOLDUS TALVEL
Kui pesumasin asub tingimustes, kus vesi võib ära külmuda, toimige kahjustuste
ärahoidmiseks järgmiselt.
1. Sulgege veevõtukraan.
2. Ühendage lahti veevõtuvoolik ja vee äravooluvoolik.
3. Ühendage toitejuhtme pistik ettenähtult maandatud pistikupesaga.
4. Valage 3,8 l mittetoksilist antifriisi tühjale trumlile. Sulgege uks.
5. Lülitage trummel pöörlemise režiimile üheks minutiks vee eemaldamiseks.
Antifriisi ei eemaldata täielikult.
6. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast, kuivatage trummel ning sulgege
uks.
7. Avage pesuvahendi sahtel. Valage sealt välja kõik veejäägid ja kuivatage täielikult.
Asetage sahtel tagasi oma kohale.
8. Jätke pesumasin hoiule vertikaalsesse asendisse.
9. Antifriisi jääkide eemaldamiseks pesumasinast hoiustamise lõpetamisel,
lülitage sisse pesupulbriga pesuprogramm ning aske masinal töötada
pesutsükli lõpuni. Ärge pange masinasse pesu.
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Pesumasin on varustatud iseseisva diagnostika süsteemiga, mis avastab seadme töö tõrked
algstaadiumis ja laseb kasutusele võtta õiged abinõud nende kõrvaldamiseks.
Kui pesumasina töös esineb tõrkeid või masin ei tööta üldse, proovige iseseisvalt, enne remondi- ja
hooldustöökoja poole pöördumist, leida probleemile võimalik lahenduss alljärgneva tabeli abil.

Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Klõbisemine
või hääl

• Trumlisse või pumpa on
sattunud kõrvalised esemed,
näiteks sendid

Jätke pesumasin seisma ja kontrollige

Koputusheli

• Suures koguses masinasse
asetatud pesu võib esile kutsuda
koputusheli. Reeglikohaselt ei
loeta seda seadme töö tõrkeks.

Trumli tasakaal võib olla rikutud kui heli
ei kao. Jätke masin seisma ja jaotage
pesu trumlis ühtlaselt.

Vibratsioon

• Pole eemaldatud transportpoldid.

Kui transpordipoldid polnud paigaldamisel
eemaldatud, vaadake kasutusjuhendist
transportpoltide eemaldamise kohta
peatükki “Paigaldamine”.

• Kõik jalad ei toetu ühtlaselt põrandale.

uuesti sisselülitamisel müra ei lõpe,
pöörduge hooldusesse.

Kui pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud,
peatage pesemine ja jaotage pesu ümber.
Veeleke

• Vooliku ühendus kraani või
pesumasinaga on lõtv.

Kontrollige ja vajadusel pingutage
vooliku ühenduse kohti.

Vahtu on liiga palju

• Äravoolutorud on ummistunud.

Puhastage äravoolutorud. Vajadusel
võtke ühendust hooldustöökojaga.

Vett ei tule
pesumasinasse
või tuleb
liiga aeglaselt

Pesumasin ei
tühjene veest või
tühjeneb liiga aeglaselt

Kasutatakse liiga palju pesupulbrit
või ebasobivat pesupulbrit.
Liigne vaht võib esile kutsuda
vee lekkimist.
• Veesurve on masina tööks
liiga madal.
• Sissevoolukraan pole
lõpuni lahti keeratud.

Proovige ühendada teise kraani külge.

• Veevõtuvoolik on kokku surutud.

Sirgestage voolik.

Avage kraan täielikult.

•
• Äravooluvoolikus on murdekohti
või on ummistunud.
•

Puhastage ja sirgestage äravooluvoolik.
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Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

Pesumasin
ei lülitu välja

• Toitejuhtme pistik ei ole ühendatud
pistikupessa või on ühendus lõtv.

Ühendage pistik korralikult
pistikupessa.

Trummel ei pöörle

• Sulavkaitse põles läbi,
hakkas tööle automaatlüliti
või tekkis elektrilühis.

Lülitage automaatlüliti sisse või
vahetage sulavkaitse. Ärge
kasutage võimsamat kaitset.
Kui põhjus on kaitsme ülekoormuses,

• Veekraan on kinni.
Uks pole tihedalt suletud.

Avage vee sissevoolukraan.
Sulgege uks ja vajutage nupule
Start/Paus. Võib mööduda paar minutit,
enne kui trummel hakkab pöörlema.
Pöörlemine toimub ainult masina
kinnise uksega.

Uks ei avane

Masina töötamise ajal ei saa selle
ust avada tulenevalt ohutusnõuetest.
Peale masina väljalülitamist andke
lukustusmehhanismile 2-3 minutit aega
ukse avamiseks.

Pesupesemise
aeg pikenes

Pesupesemiseks kulunud aeg võib
pikeneda ja lüheneda sõltuvalt pestavast
pesukogusest, vee temperatuurist
ja teistest asjaoludest.
Kui kasutasite vahueemalduse programmi
või kui trummel pole tasakaalus,
võib pesupesemise aeg pikeneda.
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Sümptom

Võimalik põhjus

Lahendus

• Veesurve on masina tööks
liiga madal.
• Sissevoolukraan pole lõpuni
lahti keeratud.
• Veevõtuvoolik on kokku surutud.
• Sissevoolu filter on ummistunud.

Proovige ühendada teise kraani külge.

• Äravooluvoolikus on murdekohti
või on ummistunud.
• Äravoolu filter on ummistunud.

Puhastage ja sirgestage äravooluvoolik.

• Masinasse on pandud liiga vähe pesu.
• Pesu on jaotatud ebaühtlaselt.

Lisage 1-2 sarnast eset, et
tasakaalustada trumli koormust.
Jaotage pesu, et kindlustada trumli
ühtlane pöörlemine.

• Pesumasin on varustatud trumli
tasakaalu kontrollsüsteemiga.
Kui pesta raskeid esemeid, näiteks
vannitoa vaipu, võib see süsteem
seisata trumli pöörlemise.

Avage kraan täielikult.
Sirgestage voolik.
Puhastage sissetuleva vee filter.

Puhastage äravoolu filter.

• Kui pesu on peale tsentrifuugimist
liiga märg, lisage väikeseid esemeid,
et tasakaalustada trumlis olevat
pesukogust ning korrake
protsessi.

• Uks pole suletud.

Sulgege uks.
Kui kiri
"
" ei kao,
pöörduge hooldus- ja remonditöökoja poole.
Eemaldage pesumasina toitejuhtme
pistik vooluvõrgust ning pöörduge
hooldus- ja remonditöökoja poole.

• Kiri
"
" kuvatakse, kui
masin on täitunud veega
katkise klapi tõttu.

Sulgege veevõtukraan.
Eemaldage masina toitejuhtme pistik
vooluvõrgust.
Pöörduge hooldus- ja remonditöökoja poole.

• Kiri
"
" kuvatakse, kui
esineb rike veetaseme anduris.
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Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord
1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete
erikäitlust märgistava tähisega (ratastega prügikonteineri kujutis,
millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt
Eurodirektiivile 2002/96/EÜ.
2.Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka,
need kuuluvad erikäitlusele selleks kohaliku omavalitsuse poolt
määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on
korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed
loodusele või inimorganismile.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda
oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige

Garantii hulka ei loeta:
• Remondi- ja hooldustöökoja külastamist selleks, et õppida toodet kasutama.
• Kui on kasutatud pesumasinale mittesobivat pinget.
•Toote vigastumist loodusõnnetuse või mõne muu õnnetusjuhtumi läbi.
•Toote vale kasutamise tagajärjel tekkinud riket, juhendi mittejärgimine.
•Toote kasutamist enne juhendiga tutvumist või komplekti kuuluva detaili vahetamist.
• Seadme vigastust koduloomade, rottide, prussakate jne tõttu.
•Toote kasutamisega kaasnevat müra ja vibratsioon: helisid vee äravoolul ja kuivatamisel,
• hoiatavaid signaale.
• Garantii hulka ei kuulu masina paigaldamine, voolikute ühendamine.
• Masina normaalset hooldust, mida on soovitatud kasutusjuhendis.
• Masina normaalset hooldust, mida on soovitatud kasutusjuhendis..
• Majapidamises kasutatavate korkide, pumpade jne vahetamist ja elektrijuhtmestiku
parandustöid, torulukksepatöid.
• Mittekvaliteetse remondi tagajärgede likvideerimist.
• Isikliku vara kahjud, mille on otseselt või kaudselt tekitanud võimalik seadme rike.
• Garantii ei kehti, kui toodet on kasutatud kommertslikel eesmärkidel.
(Näiteks: ühiskondlikult kasutatavad kohad nagu tualett, hotell, õppekeskus, väljaüüritud
elamu).
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