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OHUTUSJUHISED LUGEGE KINDLASTI LÄBI JA JÄRGIGE NEID

 See sümbol tuletab teile meelde, et loeksite 
käesolevat kasutusjuhendit.

 Enne seadme kasutamist lugege need 
ohutusnõuded läbi. Hoidke need edaspidiseks 
alles. 

 Need juhised sisaldavad olulisi ohutusnõudeid, 
mida tuleb alati järgida. Ka seadmesse endasse on 
integreeritud tähtsad ohutusfunktsioonid. Tootja 
ei võta mingit vastutust nende ohutusnõuete 
eiramisest, seadme väärkasutamisest või 
juhtnuppude väärast seadistamisest tulenevate 
probleemide eest.

 Hoidke väikelapsed (0–3-aastased) seadmest 
eemal. Alla 3–8-aastased lapsed tuleb seadmest 
eemal hoida, kui ei ole tagatud nende pidev 
järelevalve. Seda seadet võivad kasutada üle 
8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud 
füüsilised või vaimsed võimed või vähesed 
kogemused ja oskused, kui neile on tagatud 
järelevalve või antud juhised seadme ohutuks 
kasutamiseks ja nad mõistavad seadme 
kasutamisest tulenevad ohte. Ärge lubage lastel 
seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet 
puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui 
nendele on tagatud järelevalve. 

 HOIATUS! Ärge kunagi katkestage seadme tööd 
enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui 
kõik esemed võetakse kiiresti masinast välja ning 
laotatakse laiali nii, et kuumus hajub.

 Seadmes ei tohi kuivatada esemeid, mis on 
määrdunud selliste ainetega nagu toiduõli, 
atsetoon, alkohol, bensiin, petrooleum, 
plekieemaldajad, tärpentin, vahad ja 
vahaeemaldajad ning selliseid esemeid nagu 
vahtkumm (lateksvaht), dušimütsid, veekindlad 
tekstiilid, kummeeritud esemed ja vahtkummist 
polsterdusega riided või padjad. Võtke taskutest 
välja kõik esemed, näiteks välgumihklid ja tikud. 
Ärge kasutage seadet, kui selle puhastamiseks on 
kasutatud tööstuslikke kemikaale. 

 Seadmed ei tohi kuivatada õliga immutatud 
esemeid, kuna need on väga tuleohtlikud.

 Ärge avage luuki jõuga ja ärge kasutage seda 
astmena.

 Veenduge, et veekraan on kuivatusprogrammi 
ajal avatud.
SIHIPÄRANE KASUTAMINE

 ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks koos väliste lülitusseadmetega, 
nagu taimer või autonoomne 
kaugjuhtimissüsteem.

 See seade on mõeldud kasutamiseks 
kodumajapidamises ja sarnastes kohtades nagu 
näiteks kaupluste, kontorite ja teiste 
töökeskkondade kööginurgad; talud; klientide 

poolt hotellides, motellides ja hommikusööki 
pakkuvates majutusasutustes ja teistes 
majutuskeskkondades; korterelamute 
ühiskasutuses olevates ruumides või 
selvepesulates.

 Ärge pange pesumasinasse rohkem pesu kui 
on lubatud (kuiva pesu kaal). Max kogust vt 
pesemisprogrammide tabelist.

 See seade ei ole mõeldud ametialaseks 
kasutuseks. Ärge kasutage seadet 
välistingimustes.

 Ärge kasutage lahusteid (nt tärpentin, 
benseen), lahusteid sisaldavaid pesuvahendeid, 
küürimispulbrit, klaasipuhastus- või universaalset 
puhastusvahendit, kergsüttivaid vedelikke; ärge 
peske pesumasinas kangaid, mida on töödeldud 
lahustite või kergsüttivate vedelikega. 

 Ärge hoidke seadme sees või läheduses 
plahvatusohtlikke või kergsüttivaid aineid (nt 
bensiinikanistreid või aerosoolpudeleid) – tuleoht.

 Ärge kuivatage seadmes pesemata esemeid.
 Hoolitsege selle eest, et seadme ümber ei 

koguneks ebemeid ega tolmu.
 Pesupehmendajaid ja sarnaseid tooteid tuleb 

kasutada vastavalt pesuloputusvahendi juhistele.
 Ärge kuivatage pesu liigselt.

PAIGALDAMINE
 Seadme teisaldamiseks ja paigaldamiseks on vaja kahte 

inimest - vigastusoht. Pakendi avamisel ja paigaldamisel 
kandke kaitsekindaid – lõikevigastuste oht.

 Seadme teisaldamisel ärge tõstke seda 
tööpinnast ega seadme peal olevast kaanest.

 Seadet tohib paigaldada, sh vee- (kui on vaja) ja 
elektriühendusi teha ning remontida ainult 
kvalifitseeritud tehnik. Ärge tehke seadmele remonti 
ega vahetage osi, mida ei ole kasutusjuhendis 
kirjeldatud. Hoidke lapsed paigalduskohast eemal. 
Pärast seadme lahtipakkimist veenduge, et sellel ei ole 
transpordikahjustusi. Probleemide korral pöörduge 
edasimüüja või lähima müügijärgse teeninduse 
osakonna poole. Kui seade on paigaldatud, pange 
pakendijäägid (plast, stürovahust osad jne) lastele 
kättesaamatusse kohta – lämbumisoht. Enne 
paigaldamist veenduge, et seade on vooluvõrgust 
lahutatud – elektrilöögioht. Paigaldamise ajal olge 
ettevaatlik, et seade ei kahjustaks toitekaablit – 
tulekahju- või elektrilöögioht. Lülitage seade sisse alles 
siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

 Ärge paigaldage seadet kohta, kus sellele võivad 
mõjuda äärmuslikud tingimused, nagu halb 
ventilatsioon, temperatuurid alla 5 °C või üle 35 °C.

 Seadme paigaldamisel veenduge, et selle neli jalga 
on stabiilsed ja toetuvad põrandale. Vajadusel 



reguleerige ja kontrollige vesiloodi abil, et seade oleks 
täiesti horisontaalselt.

 Kui paigaldate seadme puit- või ujuvpõrandale 
(teatud tüüpi parkett ja laminaat), kinnitage põrandale 
minimaalselt 60 x 60 x 3 cm suurune vineerplaat ja 
paigaldage seade sellele.

 Ühendage vee sissevõtuvoolik(ud) veesüsteemiga 
vastavalt kohaliku veetarnija poolt sätestatud 
nõuetele.

 Ainult külma veega täidetavad mudelid: ärge 
ühendage voolikut soojaveetoruga.

 Sooja veega täidetavad mudelid: sissetuleva sooja 
vee temperatuur ei tohi ületada 60 °C.

 Seade on varustatud transpordipoltidega, mis 
väldivad sisemuse võimalikku kahjustumist transpordi 
ajal. Enne pesumasina kasutamist tuleb 
transpordipoldid kindlasti eemaldada. Kui need on 
eemaldatud, katke avad komplekti kuuluva nelja 
plastkattega.

 Pärast seadme paigaldamist oodake mõned tunnid 
enne selle käivitamist, et seade kohaneks ruumi 
keskkonnatingimustega.

 Veenduge, et pesumasina põhjal olevad 
tuulutusavad (kui teie mudel on nendega varustatud) 
ei ole kinni kaetud, näiteks vaiba või muu materjaliga.

 Kasutage seadme ühendamiseks veevarustusega 
ainult uusi voolikuid. Vanu voolikukomplekte ei tohiks 
uuesti kasutada.

 Vee surve peaks olema vahemikus 0,1–1 Mpa.
 Kui seade on paigaldatud gaasi- või söepliidi 

lähedusse, tuleb seadme ja pliidi vahele paigaldada 
soojusisolatsiooniplaat (85 x 57 cm), mille pliidi poole 
jääv külg on kaetud alumiiniumfooliumiga.

 Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, 
lükandukse või seadme ukse suhtes vastasküljel asuva 
hingega ukse taha nii, et seadme ukse täielik 
avanemine oleks takistatud.

 Ärge tehke seadmele remonti ega vahetage osi, 
mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Kasutage 
ainult volitatud müügijärgse teeninduse teenuseid. 
Kui remondite seadet ise või seda teeb asjatundmatu 
isik, võib tagajärjeks olla elu- või terviseohtlik olukord 
ja/või oluline varakahjustus.

 Kodumasina varuosad on saadaval 10 aastat pärast 
viimase seadme turulelaskmist vastavalt Euroopa 
ökodisaini määrusele.
ELEKTRIGA SEONDUVAD HOIATUSED

 Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust 
lahutada pistiku väljatõmbamisega, kui pistik on 
kättesaadav, või pistikupesast ettepoole peab olema 
paigaldatud mitmepooluseline lüliti vastavalt 
juhtmestamise nõuetele. Seade peab olema 

maandatud vastavalt elektriohutust puudutavatele 
riiklikele standarditele.

 Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, vargapesi või 
adaptereid. Pärast paigaldamist ei tohi elektriosad olla 
kasutajale juurdepääsetavad. Ärge kasutage seadet, 
kui olete märg või paljajalu. Ärge kasutage seadet, 
mille kaabel või pistik on kahjustunud, mis ei tööta 
korralikult või mis on kahjustunud või maha 
kukkunud.

 Ohu vältimiseks tohib kahjustunud toitekaabli välja 
vahetada ainult tootja, selle volitatud hoolduskeskus 
või sarnaselt kvalifitseeritud isik – elektrilöögioht. 
PUHASTUS JA HOOLDUS

 HOIATUS! Enne seadme juures mis tahes 
hooldustoimingute teostamist veenduge, et 
seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahutatud. 
Vigastuste vältimiseks kasutage kaitsekindaid 
(nahavigastuste oht) ja turvajalatseid 
(muljumisoht); liigutamiseks on vaja kindlasti 
kahte inimest (koormuse vähendamiseks); ärge 
kunagi kasutage aurupuhastusseadmeid 
(elektrilöögi oht). Asjatundmatute isikute poolt 
tootja volitusteta teostatud remont võib 
põhjustada tervise- ja ohutusriski, mille eest tootja 
ei vastuta. Asjatundmatute isikute poolt teostatud 
remondi või hoolduse tagajärjel tekkinud defektid 
või kahjustused ei kuulu garantii alla, mille 
tingimused on ära toodud seadmega 
kaasasolevas dokumendis.
PAKKEMATERJALIDE KASUTUSELT 
KÕRVALDAMINE
Pakkematerjal on täielikult ümbertöödeldav ja see on tähistatud 
ringlussevõtu sümboliga .
Sellest tulenevalt tuleb pakkematerjal vastutustundlikult kasutuselt 
kõrvaldada, järgides rangelt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 
jäätmekäitluseeskirju.

MAJAPIDAMISSEADMETE KASUTUSELT 
KÕRVALDAMINE
Selle seadme valmistamisel on kasutatud ringlussevõetavaid ja 
ümbertöödeldavaid materjale. Seadme kasutuselt kõrvaldamisel 
järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Lisateabe saamiseks elektriliste 
majapidamisseadmete käitlemise, ümbertöötlemise või ringlussevõtu 
kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse, majapidamisjäätmete 
kogumispunkti või kaupluse poole, kust te seadme soetasite. See seade 
on tähistatud kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid 
käsitleva Euroopa Direktiiviga 2012/19/EÜ (WEEE). Toote nõuetekohase 
kasutusest kõrvaldamisega aitate vältida negatiivset mõju keskkonnale 
ja inimtervisele, mida võib põhjustada toote ebaõige kasutuselt 
kõrvaldamine.

See sümbol  tootel või toote dokumentides näitab, et toodet 
ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid toode 
tuleb toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuga 
tegelevasse volitatud kogumiskeskusesse.


