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Seade on märgistatud vastavalt EL Direktiivi 2002/96/EÜ normile ja Poola Vabariigi 
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutava määrusega läbikriipsutatud 
prügikonteineri sümboliga.
Selline tähistus informeerib, et seda seadet ei tohi pärast kasutamist panna olmejäät-
mete juurde. Kasutaja on kohustatud andma seade elektri- ja elektrooniliste seadmete 
kogumispunkti. Kohalikud elektri – ja elektroonikaseadmete kogumispunktid, kauplu-
sed jms. moodustavad toote vastavat utiliseerimist võimaldava süsteemi. Elektri – ja 
elektroonikaseadmete õige utiliseerimine aitab vältida inimese tervisele ja looduslikule 

keskkonnale ohtlikke tagajärgi, mida põhjustavad ohtlike koostiselementide olemasolu ja seadmete 
ebaõige ladustamine ja töötlemine.
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PÕHILINE TEAVE

AUSTATUD KLIENT,

Alates tänasest on pesemine lihtsam kui kunagi varem. Amica pesumasin kujutab endast 
väga lihtsa tarvitamise ja suurepärase efektiivsuse ühendust. Pärast kasutusjuhendi lugemist 
ei kujuta pesumasina tarvitamine enam endast probleemi.
Tehasest tulnud pesumasin oli enne pakkimist üksikasjalikult kontrollitud ohutuse ja funkt-
sionaalsuse suhtes. Kontrolli tulemusena võivad pesumasinasse olla jäänud niiskus või 
veejäägid.
Palume kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda. Juhendis toodud 
näpunäidete järgimine aitab Teil vältida seadme ebaõiget kasutamist.
Kasutusjuhend tuleb alles hoida ja säilitada kättesaadavas kohas, et seda vajadusel kasu-
tada.
Järgige täpselt kasutusjuhendi instruktsioone, et vältida õnnetusjuhtumeid.

Tähelepanu!
Pesumasin on ette nähtud eranditult koduseks kasutamiseks ja tekstiilmaterjalide ja 
riiete pesemiseks, mis on sobivad mehaaniliseks pesuks masinas.

Enne pesumasina ühendamist toitevõrku tuleb eemaldada transpordikaitsed ja masin loodida.
Tootja jätab endale võimaluse seadme toimimist mõjutavate muutuste tegemiseks.

Kasutamine
l Pesumasinat võib kasutada alles pärast käesoleva kasutusjuhendiga tutvumist.
l Ärge kasutage pesumasinat kunagi välistingimustes või ruumides,  kus võiks esineda 
miinustemperatuure.
l Lapsed ja isikud, kes ei ole eelnevalt kasutusjuhendiga tutvunud, ei tohiks pesumasinat 
kasutada.

Tähelepanu! Temperatuur alla 0°C võib põhjustada pesumasina kahjustusi!
Pesumasina säilitamisel või transpordil miinustemperatuuridel, võib alustada selle kasutamist 
pärast 8-tunnist kohanemisperioodi plusstemperatuuriga ruumis.
 

                                                      Tootja deklaratsioon
Tootja deklareeriv, et käesolev toode on vastavuses järgmiste EL direktiivide normide 
põhinõuetega:
 l Madalpingedirektiiviga 2006/95/EÜ,
 l elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ,
 l keskkonnasäästliku projekteerimise direktiivid 2009/125/EÜ,
ja omab seega       märgistust ning tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, mis on 
turu suhtes järelvalvet teostavate organite käsutuses.
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Kasutada ainult neid pesu- ja loputusvahendeid, mis on mõeldud ka-
sutamiseks automaatpesumasinates ¬ eriti puudutab see programmi 
rätikud 95°C.
Pesemiseks ei tohiks kasutada lahusteid sisaldavad pesuvahendeid, kuna 
selle tulemusel võivad mõningad masina osad kahjustuda või eralduda 
mürgised gaasid. Eksisteerib süttimise ja plahvatusoht.

Vältida soovimatute esemete sattumist masina sisemusse. Kindlasti 
on vaja tühjendada riiete taskud, kinnitada nööbid ja lukud. Väikesed, 
lahtised esemed tuleks panna pesukotti või padjapüüri, kuna nad võivad 
kahjustuda või tekitada kahju trumlile ja sisemisele mahutile. Ärge ületage 
pesumasinasse pandavat soovitatavat pesukogust.

OHUTUSNÕUDED

l Pesuvahendid

lPesu kogus

l Juhtimis
paneel

l Transport

l Andmeplaat

Enne transpordiga seotud tööde alustamist tuleb pesumasin toitevõrgust 
eemaldada. Pesumasin tuleb transpordi ajaks kindlasti lukustada (kin-
nitada transpordipoldid). Vt. osa PESUMASINA PAIGALDAMINE JA 
ÜHENDAMINE lk. 6. Pesumasinat peaks transportima püstiasendis.

Andmeplaat pesumasina põhiliste andmetega paikneb korpuse taga- ja 
ülaosas.

Kaitske juhtpaneeli veega ülevalamise eest.

Ärge asetage pestud riietusesemeid masina peale!
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Stabiilsuse kontroll
Pärast pesumasina paigutamist ja loodimist tuleb kindlasti kontrollida, kas pesumasin seisab 
stabiilselt kõigil neljal jalal.
Seda kontrollitakse pesumasina igale nurgale surumisel ja jälgimisel, kas pesumasin ei 
kõigu. Pesumasina õige paigutamine ja loodimine on tema ohutu, pikaealise ja häireta töö 
eeltingimuseks.

Tähelepanu! Enne pesumasina sisselülitamist oodake 3 tundi, loodige pesumasin ja 
eemaldage transpordipoldid.

Tähelepanu! Ebaõige loodimine ja pesumasina ebastabiilsus võivad põhjustada 
pesumasina liikumist kasutamise ajal.

OHUTUSNÕUDED

Masina utiliseerimine
Kasutatud pesumasin tuleb ohutuse eesmärgil teha kasutuskõlbmatuks. Kõigepealt eemaldage 
kontaktist toitejuhtme pistik, siis lõigake selle küljest toitejuhe. Masina utiliseerimise juures 
tuleb järgida kohalikke eeskirju jäätmete ja prügi utiliseerimise kohta.

Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, tajuhäirete või psüühiliste 
võimetega isikute (sh ka laste) poolt või seadme kasutamise kogemusteta või tundmiseta isikute 
poolt, juhul kui see ei toimu järelvalve all või kooskõlas seadme kasutamisjuhendiga, mille on 
edastanud nende isikute ohutuse eest vastutavad isikud.

Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega.
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PESUMASINA PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

I. Transpordipoltide eemaldamine (poldid tuleb alles hoida, et neid vajadu-
sel, näit. kolimisel, kasutada).

l Eemaldage võtmega 4 kaitsemutrit
l Võtke pesadest kummist-plastikust 
transpordipoldid koos seibide ja mu-
tritega.

Enne pesumasina käivitamist tuleb kindlasti eemaldada transpordi-
poldid!

l Avad tuleb kinni panna pimekorkide-
ga, mis asuvad tarvikutekotis.

- Ärge paigutage pesumasinat vaibale!
- Põrandapind ei tohiks olla ei ebaühtlane ega kaldus!
- Pöörake tähelepanu põrandapinna kujule, et kogu pesumasina raskus toetuks 
jalgadele (mitte korpusele)!

II. Pesumasina paigaldamine ja loodimine

l Pesumasin tuleb paigaldala kindlale, tasasele pinnale.
l Tehke lahti plastmassist seib (2)

l Lukustage seibidega (2)
l Loodige pesumasin, keerates jalgu mutritega (1)

Pärast pesumasina paigaldamist ja loodimist 
tuleb kontrollida selle stabiilsust, surudes 
pesumasina nurkadele ja jälgides, et see ei 
kõiguks!
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Väljalaskevoolik paikneb pesumasina 
taga. Väljalaskevoolik tuleb kinnitada 
nii, et ta ei liiguks pesumasina tööta-
mise ajal (kasutage selleks põlve ¬ vt 
allpool). Ärge sisetage voolikult liiga 
sügavale äravoolutorusse!

max 100 cm
min 60 cm

III. Vee ühendamine

IV. Vee äravool

V. Elektritoite ühendamine

Sissevõtuvoolik koos tihenditega on pesumasina trumlis.

l Pesumasina võib ühendada ainult õieti paigaldatud toitepe-
sasse, millel on maanduspolt!
l Ärge ühendage toitega pikendusjuhtme abil!
l Toitejuhtme kahjustusel peab selle välja vahetama volitatud 
teenindus.
l Elektripaigaldis, millega pesumasin ühendatakse, peaks ole-
ma kaitstud kaitsmega 10 A.
.
     

PESUMASINA PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

Veesurve min. 0,03 MPa (0,3 bar), maks. 1 MPa (10 bar). 
Pesumasinasse tuleb juhtida külm vesi.
- pärast vee ühendamist tuleks kontrollida, kas voolik ei ole keerdunud,
- pärast vooliku ja ventiili ühendamist tuleb kontrollida nende hermeetilisust,
- kontrollige regulaarselt toitevooliku seisundit.

Tuleb kasutada uusi 
voolikuid, mis tarnitakse 
koos seadmega.
Kasutatud voolikuid ei 
saa uuesti kasutada.

l Pesumasina ühendus elektritoitega (toitepesaga) peaks paik-
nema nähtavas ja juurdepääsetavas kohas!                                                                                                                                 
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PESUMASINA KIRJELDUS

Programmi valides tuleb tähelepanu pöörata riiete etikettidel 
paiknevatele sümbolitele.

I. Pesemine

II. Keemiline puhastus

III. Trummel kuivati

keetmine 
temp 900 

normaalne
 temp 600 C

normaalne
 temp 400 C

MITTE 
pesta!

õrn  käsitsi

Kõik lahustid Kõik 
peale TRI

Ainult 
bensiin

MITTE puhastada 
keemiliselt!

normaalne
kuivatada!

madal kõrge MITTE

IV. Triikimine
1100C 1500C 2000C MITTE 

triikida!

RIIETE ETIKETTIDEL OLEVATE SÜMBOLITE SELGITUS

90

Pesuvahendi sahtel

Pesumasina 
trummel

Juhtimispaneel

Ukse 
haare

Pumba filtri 
kaan
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1. Programmeerija pöördnupp
2. Indikaator Lõpp
3. Indikaator Valmis
4. Funktsiooni indikaator Eelpesu
5. Funktsiooni indikaator Tsentrifuugimise väljalülitamine 
6. Indikaator Start/paus
7. Funktsiooni nupp  Eelpesu
8. Funktsiooni nupp  Tsentrifuugimise väljalülitamine 
9. Nupp Start/Paus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

1. Programmeerija pöördnupp
Kasutaja võib valida sobiva programmi, sõltuvalt määrdumise astmest, pesu liigist ja 
kogusest, mis tagab paremad tulemused ja efektiivsema pesemise. Pärast programmi 
aktiveerumist ei põhjusta pöördnupu reguleerimine (välja arvatud       ) eelnevalt valitud 
programmi parameetrite muutumist.
2. Indikaator Lõpp
Süttib pärast pesemisprogrammi lõppemist.

3. Indikaator Valmis
Põleb enne pesemisprogrammi algust.

4. Funktsiooni indikaator Eelpesu
Põleb, kui funktsioon on aktiivne.

5. Funktsiooni indikaator  Tsentrifuugimise väljalülitamine 
Põleb, kui funktsioon on aktiivne.

6. Indikaator Start/paus
Põleb pärast pesemisprogammi algust, aktiveeritud pausi korral vilgub.

1

2

3 97 8

4 5 6
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JUHTPANEELI KIRJELDUS

7 + 9 Lastelukk
Lukustab funktsiooninupud, vältides seadistuste muutmist ja masina töö katkestamist laste 
poolt. Lasteluku väljalülitamiseks tuleb vajutada samaaegselt ja all hoida umbes 3 sekundi 
jooksul nuppe       (eelpesu) ja       (Start/Paus). Selle funktsiooni väljalülitamiseks tuleb 
neid samu nuppe uuesti all hoida umbes 3 sekundit. Lukk avaneb automaatselt pärast 
pesemistsükli lõppu.

Tähelepanu: Lasteluku aktiveerumisel vilguvad paar korda eelpesemise ja Tsentrifuugimi-
se väljalülitamise indikaatortuled. Luku väljalülitumisel vilgub paar korda indikaatortuli Start/
Paus.

9. Nupp Start/Paus
Nuppu [Start/Paus] kasutatakse pesumasina töö alustamiseks ja katkestamiseks. Kui 
pesumasin töötab, põleb diood START/PAUS. Režiimi PAUS korral diood START/PAUS 
vilgub.
Pausi funktsiooni võib kasutada pesu leotamiseks.
Pärast valitud programmi aktiveerimist tuleb oodata umbes 10 minutit, seejärel vajutada 
nupule Start/Paus. Pärast soovitud leotamise aja lõppu tuleb uuesti vajutada nupule Start/
Paus, et pesumasin jätkaks programmi. Leotamine võimaldab parandada pesemise tule-
must juhul, kui pesu on tugevalt määrdunud.

7 9

7. Funktsiooni eelpesemine indikaator
Selle funktsiooni käivitamist signaliseerib indikaatori süttimine funktsiooni nimetuse juures.

Tähelepanu: Funktsiooni Eelpesemine ei ole võimalik aktiveerida kõikide programmide 
korral (vt. Pesemisprogrammide tabelit).

Funktsioon Eelpesemine põhjustab pesemise aja pikendamist umbes 15¬20 min. võrra 
Põhineb pesu täiendaval pesemisel enne peamist pesu (pesemine külmas vees program-
midele: Puuvillane 90, Puuvillane 60 intensiivne, Puuvillane 60, Puuvillane 40; pesemine 
temp. 30°C programmidele: Sünteetiline 60 ja Sünteetiline 40).
Funktsiooni Eelpesemine kasutamine kindlustab efektiivse pesemise ilma eelneva riiete 
leotamise vajaduseta. Selle funktsiooni sisselülitamine on eriti soovitatav väga määrdunud 
riiete pesemisel.

Tähelepanu: Enne Eelpesemise funktsiooni aktiveerimist tuleb lisada pesuvahend dosa-
atori sahtlisse, mis on tähistatud sümboliga 

8. Nupp Tsentrifuugimise väljalülitamine
Selle funktsiooni aktiveerumist siganiseerib indikaatortuli selle funktsiooni nimetuse juures. 
Funktsioon Tsentrifuugimise väljalülitamine on eelkõige soovitatav õrnade materjalide pe-
semisel. Kui see funktsioon on aktiivne, pesumasin ei tsentrifuugi, vaid pöörab lühikese aja 
jooksul trumlit väikese kiiruse juures.
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II. Pesemise lõpetamine

1. Pärast pesemise lõppu süttib diood Lõpp.
2. Keerake kinni veekraan.
3. Seadistage programmeerija pöördnupp asendisse       .
4. Võtke pesumasin toitevõrgust välja.
5. Avage pesumasina uks ja võta pesu välja.

III.  Programmi tühistamine ja muutmine

Programmi katkestamiseks tuleb programmeerija pöördnupp keerata paariks sekundiks 
asendisse        . Seejärel tuleb uuesti valida soovitud pesemisprogramm.
.

KASUTAMISE KIRJELDUS

I. Programmi valik

1. Seadistage programmeeriga pöördnupp vastavalt soovitud programmile (vt. Tabelit eda-
sised kasutusjuhendi osas), süttib diood Valmis.
2. Programmi kohaldamisel individuaalsetele vajadustele tuleb aktiveerida lisafunktsioonid.
3. Vajuta nupule [Start/Paus].
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PROGRAMMIDE TABEL

* - standardprogrammid puuvillaste riiete pesemiseks temperatuuridel 60 °C ja 40 °C.
Need on programmid, mis sobivad normaalselt määrdunud puuvillaste riiete  pesemiseks, Need on ühtlasi kõige säästlikumad 
programmid sellist tüüpi kangaste korral, mis puudutab energia ja vee kogukulu.
Tähelepanu: Tsükli tegelik temperatuur võib erineda deklareeritud temperatuurist.

 Kasuta pesu- või loputusvahendit, kui see on vajalik,
l   Nõutav on pesuvahend, ilma milleta pesemine ei ole efektiivne,
x    Pesu- või loputusvahendi kasutamine ei ole võimalik.

Võimalikud lisafunkt-
sioonid

Tsentrifu-
ugimise 
väljalüli-
tamine

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

Optsioon

-

-

Eelpese-
mine

Optsioon

alati 
aktiivne

Optsioon

Optsioon

-

-

-

Optsioon

Optsioon

-

-

-

-

-

-

Maks. 
kogus 
[kg]

5

5

5

5

5

2,5

2,5

3

3

3

2

2

5

5

-

Maks. 
tsentrifuugi-
mise kiirus 

[pööret/
min.]

1000

1000

1000

1000

1000

800

1000

800

800

800

600

600

1000

1000

-

Maks. 
Temp. 

°C

90°

60°

60°

40°

40°

30°

20°

60°

40°

     
(külm 
vesi)

30°

30°

-

-

-

Programmi nimetus

Puuvillane 90

Puuvillane 60 
intensiivne

                               *

                               *

Eco 40

Super kiire 30

Eco 20

Sünteetiline 60

Sünteetiline 40 

Sünteetiline külm

Õrnad materjalid 30

Villane 30

Loputamine

Tsentrifuugimine

Vee väljapumpamine

Puuvillane

Puuvillane
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PROGRAMMIDE TABEL

TÄHELEPANU: Kuvatud aeg on vaid arvestuslik ja võib erineda tegelikust pesemisajast, sõltuvalt vee temperatuurist ja rõhust, pesuko-
gusest, jms. Jääkaeg muutub automaatselt pesemise käigus, ent võimalik on selle ajutine seiskumine või hüpped.
 
.

Pesu liiki puudutavad juhised

Tugevalt või keskmiselt määrdunud puuvilla-
sed riided ja keetmist vajavad lapseriided.

Keskmiselt või tugevalt määrdunud puuvilla-
sed rõivad, voodipesu, laudlinad, aluspesu, 
rätikud, voodipesu kangas.

Keskmiselt määrdunud puuvillased või lina-
sed riided.

Kergelt määrdunud puuvillased või linased 
riided

Kergelt määrdunud, läbihigistatud puuvilla-
sed, linased riided.

Kergelt määrdunud, läbihigistatud puuvillased 
või linased riided.
Pesemine temp. 20°C

Keskmiselt määrdunud õrnade sünteetiliste 
riiete või sünteetise-puuvillase segust toode-
tud riiete pesemine.

Kergelt määrdunud õrnade sünteetiliste riiete 
või sünteetise-puuvillase segust toodetud riie-
te pesemine.

Kergelt määrdunud õrnade sünteetiliste riiete 
või sünteetise-puuvillase segust toodetud riie-
te pesemine (ilma vee kuumutamiseta).

Väga õrnad materjalid.

Tähelepanu: Mitte pesta villaseid riideid, mil-
le etikettidel on pesemist keelavad sümbolid.

Programm sobib loputusvahenditega pesemi-
seks, näit. anti-elektrostaatilised, pehmenda-
vad vahendid. Väga õrnade materjalide pese-
misel tuleb vähendada pöörlemiskiirust.

Pesu tsentrifuugimine,näit. pärast käsitsipesu

Vee väljapumpamine - tsentrifuugimiseta.

Mitu 
lopu-
tust

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

*

*

Ve-
ekulu 

(l)

75

74

45

45

43

40

43,1

45

45

45

56

52

41

*

*

Ener-
giatar-
bimine 
(kWh)

1,96

0,89

0,85

0,82

0,39

0,16

0,17

0,95

0,53

0,12

0,34

0,29

0,04

0,02

0,01

Aeg
[h:min]

2:35

2:20

3:10

3:00

1:20

0:30

1:42

1:24

1:05

1:12

1:10

1:13

0:28

0:10

0:02

Pesuvahendi sahtel

Lopu-
tusva-
hend

























x

x

x

Põhiline 
pesemine

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

x

x

x

Eelpe-
semine









x

x

x





x

x

x

x

x

x
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PROBLEEMIDE LAHENDAMINE KASUTAMISE AJAL

l Välja lülitatud
☼    Vilgub

Pesumasina veakoodide kuvamine

Pesumasinal  on veakoodide süsteem, mis väikeste probleemide tekkimise korral, mis on 
seotud ebaõige kasutamisega, aitab tuvastada nende põhjuse. Viga signaliseerivad pa-
neelil olevad dioodindikaatorid [Valmis, Start/Paus]. Peale selle katkestab pesumasin vea 
signaliseerimise ajal töö.

Häirekood - üksikute 
LED indikaatorite näit

Põhjus Lahendus

Valmis Start/Paus

l ☼ Uks ei ole õieti 
suletud

Kontrollige, kas uks on suletud; kon-
trollige, kas ukse vahele ei ole jäänud 
riideesemeid.

☼ l Madal vee surve; 
vee puudumine 
pesumasinas

Avage veekraan, kontrollige vee sis-
selaskevoolikut ja filtrit; kontrollige vee 
survet.

☼ ☼ Vee ebaõige 
äravool

Kontrollige vee väljalaskepumpa ja filtrit.

Teised Püüdke uuesti tööle panna või võtke 
ühendust Teeninduskeskusega tel. 801 
801 800
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HOOLDUS JA PUHASTAMINE

I. Pumba filtri puhastamine

II. Vee äravooluklapi puhastamine

Pumba filtrit tuleb puhastada pärast 
umbes iga 20 pesukorda. Filtri puha-
stamata jätmine põhjustab raskusi 
vee äravooluga pesumasinast!

l Võtke pesumasin toitevõrgust 
välja.
l Keerake kinni veekraan.
l Tehke filtri kaan lahti käe või 
lamedaotsalise kruvikeerajaga.

l Keera lahti väljalaskevoolik,
l Võtke tangidega kinni filtri võrgu naastust,
l Eemaldage ja puhastage filter (pintsli abil).

l Keerake filter lahti, filter. l Eemaldage ja puhastage.

Paigaldage filter 
uuesti – 
vastupidises järje-
korras

III. Pesuvahendi dosaatori puhastamine – puhastage vähemasti kord kuus.

l Võtke dosaator välja (vajutades ühtlasi 
väljumise piirajale).

l Puhastage jooksva vee all 
(vajadusel harja või materjalitükiga).

l Lükake dosaator sisse

Toote korpuse ja plastikosade puhastamiseks ärge kunagi kasutage lahusteid ega teravaid, 
abrassiivseid puhastusvahendeid (näit. pulbreid või puhastuspiimasid)! Kasutage ainult mahedaid 
vedelaid puhastusvahendeid ja pehmeid lappe. Ärge kasutage švamme.

Paigaldage filter 
uuesti – 
vastupidises järje-
korras.
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PRAKTILISED NÕUANDED PESUKS

Soovitatav on üldotstarbeliste pesupulbrite ja – vedelike 
kasutamine, mis sobivad kasutamiseks kõikide tempera-
tuuridega, kooskõlas pakendil antud pesuvahendi tootja 
soovitustega.
Pesuvahendid
l Pange pesuvahend dosaatori sahtlisse, mis on tähistatud 
sümboliga 
     
Vedelad pesuvahendid
l Paigaldage tarnitud plaat sahtlisse     (joonis allpool).
l Pange pesuvedelik dosaatori sahtlisse, mis on tähistatud  

Loputusvette lisatavad pehmendusvahendid
l Vala loputusvahend dosaatori keskmisse sahtlisse, mis on 
tähistatud 
l Ärge ületage dosaatori sahtlil toodud maksimaalset taset. Loputusva-
hend viiakse trumlisse viimase loputamise ajal.

Enne esmast pesu tuleb pesumasinas läbi viia üks kõrge temperatuuriga 
pesutsükkel, ilma pesuta, vastavalt alltoodud protseduurile:
l Ühendage pesumasin toiteallikaga
l Keerake lahti veekraan 
l Seadistage programmeerija pöördnupp kõrge temperatuuriga pesemi-
sprogrammile
l Lisage sobiv pesuvahend ja vajutage nupule [start/paus].

I. Pesu- ja
 loputusvahendid

II. Esimene 
pesemine

Energia- ja veesäästmine
Väikest vähe määrdunud pesukogust tuleks pesta, kasutades selleks 
sobivat pesemisprogrammi, näiteks SUPER KIIRE. Peale selle on pesu-
masinal väiksema pesukoguse avastamise süsteem. Programmide: rätikud, 
Puuvillane, puhul, kui pesukogus on väike, vähendab pesumasin vee- ja 
energiakulu ja lühendab pesemise aega

IV. Säästmine

Raskesti eemaldatavad plekid
Enne aluspesu pesemist kasutage lisaks plekieemaldajat, järgides selle 
kasutusjuhendit 
Tugev määrdumine:
l Peske korraga väiksemaid koguseid
l Lisage rohkem pesuvahendit
l Tugevalt määrdunud riiete puhul ( näit. töörõivastus ) või kiudusid ka-
otavate riiete puhul soovitatakse pesumasina loputamise eesmärgil 60°C 
pesemisprogrammi sisselülitamist ilma pesuta, näit. PUUVILLANE või 
SÜNTEETILINE.
Vähene määrdumine:
lVt pkt. “Säästmine”.

III. Määrdumised
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PRAKTILISED NÕUANDED PESUKS

Kare vesi põhjustab katlakivi sadestumist.
Informatsiooni vee kareduse kohta on võimalik saada lähemas veeja-
amas.
Soovitatav on pehmendavate vahendite kasutamine iga pesemise kor-
ral.

V. Vee karedus

VI. Toitepinge 
katkestus
(programmi mälu)

Pesumasina eemaldamine toitevõrgust või toitepinge katkestus ei 
põhjusta programmi tühistamist. Programm on masina mälus ja masin 
jätkab pesemist pärast toitepinge taastumist.
Toitepinge katkestamisel ei tohi avada pesumasina ust.
 

VII. Kogus Trumli maksimaalne maht: 5,0 kg
Trumlisse tuleb panna pesu kogus vastavalt alltoodud juhtnööridele:
l puuvillane, rätikud ¬ maksimaalselt täidetud trummel (ärge pigistage 
pesu trumlisse jõuga, kuna see võib põhjustada pesemise kvaliteedi 
halvenemist!) sünteetiline ¬ maks. 1/2 trumlit
l villane, puuvillane, õrnad materjalid ¬ maks. umbes 1/3 trumlit

Tähelepanu! Ärge pange masinasse liiga suurt pesukogust! Pesumasina 
liigne täislaadimine võib põhjustada pestava riietuse kahjustusi!
Pesu maksimaalse koguse kontrollimiseks, sõltuvalt programmist, 
vt. Programmide tabelit.

VIII. Pesu ühtlase
 paigutamise 
kontrollimine

Pesumasina elektrooniline juhtsüsteem hõlmab tasakaalustamise kontrolli 
süsteemi.
Enne tsentrifuugimist kontrollib süsteem riiete paigutust trumlis.
Liiga suure tasakaalu puudumise korral püüab süsteem muuta pesu pa-
igutust trumlis. Mõnikord sellest ei piisa pesu ühtlaseks paigutuseks (näit. 
froteest hommikumantlite, mida pestakse koos muud tüüpi riietusega 
või kokkukeerdunud voodilinade korral, millesse on takerdunud teised 
esemed).
Süsteem võib reageerida kahel viisil:
l aktsepteerida pesu ebaühtlase paigutuse ja vähendada tsentrifuugimise 
kiirust, 
l kinnitada, et pesu on paigutatud liiga ebaühtlaselt ja loobuda edasisest 
tsentrifuugimisest.
Mõlemal puhul tuleb pärast pesemise lõppu avada pesumasina uks, pa-
igutada pesu uuesti käsitsi, sulgeda uks ja valida uuesti tsentrifuugimise 
programm.
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XI. Doseerimine Vastavalt pesuvahendi tootja juhtnööridele
Liiga vähe pesuvahendit:
l Pesu muutub halliks
l Moodustuvad rasvatükid, ladestub katlakivi
Liiga palju pesuvahendit:
l Liiga palju vahtu
l Pesemise vähene efektiivsus, pesuvahendi jäägid materjalis pärast 
loputamist

PRAKTILISED NÕUANDED PESUKS

IX. Ukse lukk Pesumasinal on lukk, mis ei lase avada pesumasina ust pesemistsükli ajal. 
Pärast programmi lõppu lukustab pesumasin automaatselt ukse lahti.
Ukse avamiseks programmi kestuse ajal tuleb vajutada nupule start/paus 
ja oodata umbes 2 min., et uks läheks lukust lahti.
TÄHELEPANU 1: Mõningate pesemisetappide ajal on ukse avamine 
võimatu.
TÄHELEPANU 2: Juhul, kui pesumasina trumlis on kõrge tempera-
tuur, võib masin jätta uksed lukku, kuni vee temperatuur on madalam 
kui 60°C.

X. Õrnad 
materjalid

Programm:
l Vali sobiv pesemisprogramm (SÜNTEETILINE, VILLANE, ÕRNAD 
MATERJALID).
Pesu kogus:
Pesumasinat mitte üle laadida, maks. 1/3 trumlit, vaata p. VII Pesu 
kogus
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Testimine etiketile vastavalt EN 60456 puuvillaste materjalide pesemise standardprogram-
mide korral:
- Puuvillane 60°C täie laadimisega
- Puuvillane 60°C osalise laadimisega
- Puuvillane 40°C osalise laadimisega

l Keskmine aastane veetarbimine on 9240 l,
l Keskmine aastane kaalutud elektriatarbimine on 167 kWh/aastas

-Tüüp                                          AWB510LP
- Nimipinge                                 220 - 240V / ~50Hz
- Nimivõimsus                             2100 W 
- Ülepinge kaitse                        10 A
- Trumli maht                        max 5 kg
- Vee rõhk                                   min. 0,03 MPa (0,3 bar)
                                                   max. 1 MPa (10 bar)
- Mõõtmed K x L x P mm            845 / 597 / 497
- Kaal                                          64,5 kg
- Täidab EL eeskirjade nõudeid vastavalt normile 
EN 60456.

TEHNILISED ANDMED
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TOOTE KAART

1) Energiatõhususe klass skaalas A+++ (kõige efektiivsem) do D (vähem efektiivsem).
2) Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 60°C ja 40°C puhul täielikult ja osaliselt täidetud trumliga.
3) Arvestuslik kaalutud aastane energiatarbimine  220 standardse pesemistsükli põhjal Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 
60°C ja 40°C puhul täielikult ja osaliselt täidetud trumliga ja tarbimine madala energiakulu režiimidel. Tegelik energiatarbimine oleneb 
seadme kasutamise viisist. 
4)  Arvestuslik kaalutud aastane veetarbimine  220 standardse pesemistsükli põhjal Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 
60°C ja 40°C puhul täielikult ja osaliselt täidetud trumliga. Tegelik veetarbimine oleneb seadme kasutamise viisist.

(Vastavalt komisjoni (EL) 28. septembri 2010. a. delegeeritud määrusele nr 1061/2010, mis täiendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega ja komisjoni 10. novembri 2010. a. määrusele (EL) nr 1015/2010, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini 
nõuetega).

Tarnija nimi/kaubamärk Hansa
Tüüp AWB510LP
Nimimaht 5,0 kg

Energeetilise efektiivsuse klass 1)2) A+

Kaalutud aastane energiatarbimine AEc
3) 167 kWh/aastas

Tsükli energiatarbimine puuvillaste riiete standardpro-
grammile:

- 60°C temp. ja täieliku trumli laadimise juures Et,60 0,85 kWh

- 60°C temp. ja osaliselt täidetud trumli korral Et,601/2 0,66 kWh

- 40°C temp. ja osaliselt täidetud trumli korral Et,401/2 0,52 kWh

Energiatarbimine väljalülitatud režiimis Po 0,2 W

Energiatarbimine ooterežiimis PI 1 W

Kaalutud aastane veetarbimine AWC
4) 9240 l

Puuvillaste riiete pesemise standardprogrammi tsükli 
veekulu:

- temp. 60°C täie pesulaandugiga Wt,60 43 l

- temp. 60°C osalise pesulaandugiga Wt,601/2 41 l

- temp. 40°C osalise pesulaandugiga Wt,401/2 41 l

Tsentrifuugimise efektiivsusklass 2) C

Jääkniiskus D 62 %

Maksimaalne tsentrifuugimise kiirus 2) 1000 pööret / min

„Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 
60°C” kestmise aeg täie trumli puhul  

190 min.

„Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 
60°C” kestmise aeg osaliselt täidetud trumli puhul

145 min.

„Puuvillase materjali pesemise standardprogrammi 
40°C” kestmise aeg osaliselt täidetud trumli puhul

140 min.

Müratase:

- pesemisfaasis 58 dB(A) re 1 pW

- tsentrifuugimise faasis 77 dB(A) re 1 pW

Intergeeritav seade Ei
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