VAIHE 1
KONEPESU SALLITTU

TARKASTA
PYYKISSÄ
OLEVAT
SYMBOLIT

KONEPESU EI SALLITTU

Max.
pesulämpötila
95°C

Max.
pesulämpötila
60°C

Max.
pesulämpötila
40°C

Max.
pesulämpötila
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Muiden
symbolien taulukko
löytyy täydellisistä
käyttöohjeista.

Vain
käsinpesu

Älä pese

VAIHE 2
PYYKIN
VALMISTELU

DP RE YS IUNVGA ISHT EE EP TS

VAIHE 3
LAJITTELE
PYYKKI TYYPIN
PERUSTEELLA
(lisää alla olevassa
ohjelmataulukossa).

1

2

Sulje
vetoketjut
ja solmi kaikki
nauhat.

3

Käännä
taskut
nurinpäin.

4

Laita napit
kiinni.

Aseta arat
vaatteet
pesupussiin.

5

Avaa pyykinpesukoneen
luukku vetämällä kahvaa
itseäsi kohti.

Ohjelma

Pyykki

Ohjelma

Pyykki

Puuvilla

Ei-arka puuvilla- ja pellavapyykki
• (pyyhkeet, alusvaatteet, T-paidat, froteepyyhkeet jne.)

Pölypunkkiohjelma
(ANTI MITES)

Vuodevaatteiden, tyynyjen ja suurempikokoisen pyykin
pesuun. Noudata pyykin pesu- ja hoito-ohjeita.

Mix/
Synteettiset

Värillinen pyykki (jossa on samanlaiset värit),
• eri kankaista, esim. polyesteristä, polyamidista jne. valmistetut
vaatteet.

Vauvanvaatteet
(BABY)

Erityistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi vauvanvaatteiden
sekä erittäin herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun.
Suosittelemme kääntämään pyykin nurinpäin kuivettuneen
ihon ja pesuainejäämien poistamiseksi.

Käsinpesu/
Hienopesu

Arka pyykki, joka on valmistettu pellavasta, silkistä, villasta tai
viskoosisilkistä
• (mekot, paidat, puserot jne) sekä verhot. Hyvin hellävarainen
ohjelma.

Sport

Kevyesti likaantuneet urheiluasusteet, jotka on valmistettu
puuvillasta, mikrokuiduista, tekokuiduista jne.,
• alhaisemmilla linkousnopeuksilla

Villa

Villavaatteet ja villasekoitukset,
• jotka on merkitty pesukoneturvallisiksi.

Antiallerginen,
puuvilla

• Erityistä hoitoa vaativan pyykin, esimerkiksi erittäin
herkkäihoisten henkilöiden vaatteiden, pesuun.

Pikapesu 17´

Kevyesti likaantunut pyykki; pyykin pehmennys.
• Säästää aikaa ja sähköä.

Huuhtelu

• Pyykin huuhtelemiseen ilman huuhtelujaksojen välillä
linkousta, loppulinkousjaksolla.

Pehmennys

• Pestyn pyykin pehmennykseen, tärkkäämiseen tai
kyllästämiseen. Hyödyllinen myös lyhyenä huuhteluna, jossa
on loppulinkousjakso.

Linkous/ Pumppaus

• Linkoukseen
• Alenna linkousnopeus lukemaan "
altaasta pumppaamiseen.

Erittäin musta • Tumman pyykin peseminen erityistarkoituksiin suunniteltuja
pesuaineita käyttäen alhaisissa lämpötiloissa pesemiseen,
hellävaraisella rumpukuivauksella.

Hiljainen pesu Sekaväripyykki, joka on valmistettu eri pysyvistä kankaista,
hellävaraisella rumpukuivauksella ja lyhyemmällä pesuajalla.

" veden rummusta ja

USEIMMIN KÄYTETYT OHJELMAT

VAIHE 4

h

1

VALITSE OHJELMA
TAI KYTKE
PYYKINPESUKONE
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

START|PAUSE

2

ASETA
PESUTILA

3

ASETA PESUN
LÄMPÖTILA

4

ASETA
LINKOUSNOPEUS

Eco care (EKO-käsittely)
(Säästä virtaa, pidempi pesuaika, käytetään
vähemmän vettä)

Lämpötilan
muuttaminen
valitussa
ohjelmassa

Linkousnopeuden
muuttaminen
valitussa
ohjelmassa

Allergy care (ALLERGIA-käsittely)
(Pyykille, jota käyttävät pesuaineille herkät
henkilöt)

Esiasetetusta
lämpötilasta
valitussa
ohjelmassa
kylmäpesuun

Viimeinen asetus
on "pysäytä
pumppu" –
pyykki pysyy
liossa edelliseltä
huuhtelukerralta
jäljelle jääneessä
vedessä.

Time care (AIKA-käsittely)
(Säästä aikaa, lyhyemmät ajat, enemmän
vettä)

5

6

Käytä tätä
toimintoa
pesujakson
käynnistämiseen
tietyn aikamäärän
kuluttua (30
minuutista
24 tuntiin),
KÄYNNISTÄ/
KESKEYTÄ
–painikkeen
painamisen
jälkeen.

ESIPESU
voimakkaasti likaantuneelle pyykille.

ASETA
PESUJAKSON
VIIVEAIKA

ASETA LISÄ- /
YLIMÄÄRÄISET
TOIMINNOT

7

PAINA PESUJAKSON KÄYNNISTÄMISEKSI/
KESKEYTTÄMISEKSI

LISÄVESI
ylimääräisellä vesimäärällä
peseminen.
ITSEPUHDISTUSOHJELMA
(SterilTub)
poistaa epäpuhtaudet
pyykinpesukoneesta (vain
asetuksessa Puuvilla 95 °C (Normal
care) niin, että rummussa ei ole
pyykkiä).
+
= LAPSILUKKO
turvaominaisuus. Aktivoi lapsilukko
painamalla painikkeita samanaikaisesti
ja pitämällä niitä painettuna vähintään
kolme sekuntia. Lukitus poistetaan
samalla tavoin.

VAIHE 5
PESUOHJELMAN
PÄÄTTYMINEN

Äänimerkki
ilmaisee pesuprosessin
päättymisen; näytössä
lukee "END" (LOPPU).
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1

Avaa pyykinpesukoneen
luukku vetämällä
kahvaa itseäsi
kohti.

2

Ota pyykki
rummusta.

3

Sulje pyykinpesukoneen luukku.

4

Sulje
vesihana.

5

Kytke
laite pois
päältä (kierrä
ohjelmanvalitsin
»0FF«asentoon).

6

Irrota
virtajohto
pistorasiasta.

25.8.2015 10:04:37

ANNOSTELULOKERON
PUHDISTUS

Ennen puhdistusta,
irrota pyykinpesukone
verkkovirrasta.

1

Käytä harjaa
annostelulokeron juoksevan
veden alla puhdistamiseen ja
kuivaa se perusteellisesti.
Poista myös pesuainejäämät
kehyksen pohjasta.

3

Puhdista ennen
annostelulokeron vaihtamista
myös huuhtelualue.

2

Puhdista erityisesti
huuhtelukammion
yläpuolella olevat suuttimet
harjalla.

3

1

2

3

Paina pientä vipua
annostelulokeron kehyksestä
irrottamiseksi.

2

Irrota ja puhdista
sulkutulppa tarvittaessa.

Puhdista sulkutulppa juoksevan
veden alla ja vaihda se.

H U O L T O

PYYKINPESUKONEEN
HUUHTELUALUEEN
PUHDISTUS

Vaihda annostelulokero.

fi (07-15)

TULOLETKUN
VERKKOSUODATIN,



JA KUMINEN LUUKUN
TIIVISTE

Irrota verkkosuodatin
tuloletkusta.

Puhdista verkkosuodatin
useita kertoja juoksevan
veden alla.

Pyyhi luukun
kumitiiviste kunkin
pesun jälkeen.

PS10 CLAS VITA-O

P U H D I S T U S

J A

1

SUODATTIMEN
PUHDISTUS

b

Suodatin on
vaihdettava ajoittain,
erityisesti hyvin vanhan
ja nukkaisen tai villaisen
pyykin pesemisen
jälkeen.

VINKKEJÄ
PESUUN
PYYKINPESUKONEEN
TALOUDELLISTA
KÄYTTÖÄ VARTEN

1

Avaa suodattimen kansi
lattapäisellä ruuviavaimella tai
vastaavalla työkalulla.

2

Irrota veden poistosuppilo (a) ennen suodattimen
puhdistusta.

3

Kierrä suodatinta hitaasti vastapäivään (b).
Irrota suodatin, jotta vesi pääsee
valumaan hitaasti ulos.

Kiinnitä suodatin kiertämällä sitä
myötäpäivään.

Puhdista suodatin juoksevan
veden alla ja vaihda se.

PESUVINKKEJÄ

VINKKEJÄ TALOUDELLISEEN KÄYTTÖÖN

• Pese uudet värilliset vaatteet erillään
ensimmäisellä kerralla.
• Pese voimakkaasti likantunut pyykki pienemmissä
määrissä, suuremmalla pesuainemäärällä tai
esipesujaksolla.
• Käsittele piintyneitä tahroja erityisellä
tahranpoistoaineella ennen pesua.
• Jos peset pyykkiä usein alhaisissa lämpötiloissa ja
nestemäisillä pesuaineilla, voi syntyä bakteereja,
mikä voi aiheuttaa hajun. Suosittelemme
itsepuhdistusohjelman käyttöä.
• Löysää jokainen kappale ennen viikatun pyykin
rumpuun laittamista.
• Käytä vain pesuaineita konepesuun.
• Lisää valmistajan neuvoma jauhe tai nestemäiset
pesuaineet pesulämpötilan ja valitun
pesuohjelman mukaisesti.

• Suosittelemme, että vältät erittäin pienten
pyykkimäärien pesemistä, sillä tämä johtaa
liialliseen energiankulutukseen ja heikompaan
suorituskykyyn.
• Kun pyykki on kevyesti likaantunut,
suosittelemme ohjelmaa, jossa ei ole esipesua,
lyhyempien ohjelmien (esim. Aika-käsittely)
käyttöä sekä alempaa pesulämpötilaa.
• Jos veden kovuus ylittää arvon 14 °dH, on
käytettävä vedenpehmennintä.
• Klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttöä ei
suositella.
• Älä aseta pesuainetta annostelulokeroon kiinteissä
palloissa.
• Erittäin tahmeita käsittelytuotteita käytettäessä
suosittelemme niiden vedellä laimentamista.

FI

PIKAOHJEET
PYYKINPESUKONEEN
KÄYTTÖ

Yksityiskohtaisia ohjeita varten lue laajennettu
käsikirja.

www.gorenje.com
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