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KÄYTTÖTARKOITUS
• Pidä käyttöohje ja ohjelmataulukko tallessa. Jos
luovutat pesukoneen toiselle, anna hänelle myös
käyttöohjeet ja ohjelmataulukko.

Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen.
• Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja
ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti.

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA
1. Turvallisuusohjeet
• Pesukone soveltuu ainoastaan
sisäkäyttöön.
• Älä säilytä tulenarkoja nesteitä
koneen läheisyydessä.
• Älä sijoita pesukoneen kannen
päälle sähkölaitteita.
• Valvo lapsia, jotta he eivät
pääse leikkimään koneella.
• Alle 3-vuotiaat lapset olisi
pidettävä poissa pesukoneen
lähettyviltä elleivät he ole
jatkuvan valvonnan alaisena.
• Pesukonetta voidaan käyttää
vähintään 8-vuotiaiden lasten
toimesta, sekä henkilöiden,
joiden fyysinen, aistillinen
tai henkinen toimintakyky
on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa
pesukoneen käytöstä
huolehtimalla, että heidän
käyttöä valvotaan ja opastetaan
laitteen turvallisessa käytössä
sekä he ymmärtävät laitteen
käytöstä mahdollisesti
aiheutuvat vaaratekijät. Lapset
eivät saa leikkiä pesukoneella.
Pesukoneen kunnossapitoja huoltotoimenpiteitä ei saa
suorittaa lasten toimesta ilman
valvontaa.
• Älä yritä avata kantta väkisin.
• Virtajohdon voi tarvittaessa
vaihtaa uuteen samanlaiseen,
joita on saatavilla valtuutetusta
huoltopalvelusta. Virtajohdon
saa vaihtaa vain asiantunteva
sähköasentaja.

•

Sammuta virta laitteesta ja
irrota sähköjohto pistorasiasta
ennen puhdistusta tai huoltoa.

2. Pakkaus

• Pakkausmateriaalit ovat sataprosenttisesti
kierrätyskelpoisia ja niihin on merkitty
kierrätyskelpoisuutta ilmaiseva symboli
. Hävitä
pakkausmateriaalit paikallisten määräysten
mukaisesti.

3. Vanhan pesukoneen hävittäminen

• Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkaromua
koskevan direktiivin 2002/96/EY (WEEE)
mukaisesti. Varmistamalla, että poistat tuotteen
käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään
ympäristöja terveyshaittoja, jotka saattavat
aiheutua tuotteen vääränlaisesta käsittelystä.
• Symboli
tuotteessa tai sen asiakirjoissa
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää
kotitalousjätteiden mukana. Se on toimitettava
asianmukaiseen keräys keskukseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Hävitä
laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta,
paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
• Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista
materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten
jätehuoltomääräysten mukaisesti.
• Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä
mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto
irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen.

4. Yleisiä suosituksia

• Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä. Sulje vesihana.

5. EU-yhdenmukaisuusilmoitus

• Tämän pesukoneen suunnittelussa,
valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan
seuraavien EU-direktiivien turvavaatimuksia:
2006/95 EY Pienjännitedirektiivi 2004/108/EY
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva
direktiivi
Tuottaja ei ole vastuussa minkäänlaisesta pyykin
vaurioittumisesta, joka on aiheutettu pyykin tai
vaatteiden pesulapuissa olevien pesuohjeiden
väärällä noudattamisella tai noudatamatta jättämisellä.
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ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ
1. Pura laite pakkauksestaan ja tarkista se 5. Poistoletku
a. Leikkaa kutistekalvopakkaus auki ja poista se.
b. Poista yläosan suojus ja kulmasuojat.
c. Poista alaosan suojus kallistamalla laite
yhden takakulman varaan. Varmista, että
alaosan suojuksen muoviosa (mallikohtainen)
jää pakkaukseen eikä koneen pohjaan. Se
on tärkeää, koska muuten muoviosa saattaa
vahingoittaa konetta käytön aikana.
d. Avaa kansi painamalla sitä kevyesti
alaspäin nostaen samalla kahvasta. Poista
polystyreenipehmuste (mallikohtainen).
e. Poista sininen suojakelmu käyttöpaneelin päältä
(mallikohtainen).
• Kun olet purkanut koneen pakkauksestaan,
tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma
asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys huoltoon tai
jälleenmyyjään.
• Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit,
polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta; ne
voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
• Jos kone on ollut kylmässä ennen sen
toimittamista, pidä se huoneenlämmössä
muutaman tunnin ajan ennen kuin alat käyttää sitä.

2. Poista kuljetustuki

• Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty
ruuvit ja tuki, jotka estävät sen vaurioitumisen
kuljetuksen aikana. Kuljetustuki on poistettava
ennen pesukoneen käyttöönottoa (katso
“Asennus”/“Kuljetustuen poistaminen”).

3. Asenna pesukone

• Sijoita pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle.
• Tasapainota ja suorista kone säädettävien
jalkojen avulla (katso “Asennus”/“Säädä jalat”).
• Jos laitteen alla on puinen tai ns. kelluva
lattia (esimerkiksi tietyntyyppiset parketti- ja
laminaattilattiat), sijoita laite lattiaan kiinni
ruuvatulle vanerilevylle, jonka koko on vähintään
40 x 60 cm ja paksuus vähintään 3 cm.
• Varmista, että pesukoneen alaosan
ilmankiertoaukot (mallikohtaiset) eivät ole maton tai
muun materiaalin peitossa.

• Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai
muuhun vedenpoistoliitäntään (katso “Asennus”/
“Poistoletkun liittäminen”).
• Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriliitäntään,
varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää
takaisinimun.
6. Sähköliitäntä
• Sähköliitännät saa tehdä vain asiantunteva
sähköasentaja käyttöohjeita ja paikallisia
turvamääräyksiä noudattaen.
• Tekniset tiedot (jännite, teho ja sulakkeet)
on merkitty pesukoneen taakse kiinnitettyyn
arvokilpeen.
• Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
• Asennuksen jälkeen sähköverkon pistokkeen tai
kaksinapaisen verkkokytkimen on aina oltava
saavutettavissa.
• Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä
käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
• Pesukoneen saa kytkeä vain maadoitettuun
pistorasiaan voimassa olevien määräysten
mukaisesti. Erityisesti, jos kone asennetaan
kylpyhuoneeseen tai tilaan, jossa on
suihku, se on suojattava vähintään 30 mA:
njäännösvirtasuojauksella. Pesukoneen maadoitus
on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista
henkilöille, eläimille tai esineille aiheutuneista
vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti
johtuvat näiden käyttöohjeiden noudattamisen
laiminlyönnistä.
• Jos käytössä on vikavirtakatkaisin, käytä vain mallia, jossa on merkintä
.

4. Vesijohtoliitäntä

• Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen
ohjeiden mukaisesti (katso “Asennus”/
“Vedenottoletkun kiinnittäminen”).
• Vesijohtoliitäntä: Vain kylmä vesi
• Vesihana: 3/4”-kierteinen letkuliitos
• Paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).
• Käytä koneen vedenottoliitäntään aina uutta letkua.
Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois.
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Arvioitu mitat:
Leveys: 400 mm
Korkeus: 900 mm
Syvyys: 600 mm

PESUKONEEN KUVAUS (kuva 1)
a. Kansi

f. Siirtovipu (mallikohtainen). Pesukoneen siirtäminen: vedä vipua vähän ulospäin kädelläsi ja vedä se
sitten ulos jalan avulla esteeseen saakka.

b. Pesuainelokerikko
c. Rumpu

g. Säädettävät jalat

d. Pumppu sihdin takana
e. Huoltopalvelun tarra (sihdin kannen takana)

ASENNUS
Kuljetustuen poistaminen
Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty
tuki, joka estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen
yhteydessä.
TÄRKEÄÄ: ennen pesukoneen käyttöönottoa on
laitteen taakse sijoitettu kuljetustuki
EHDOTTOMASTI poistettava.
1. Ruuvaa auki kaksi ruuvia “A” ja neljä ruuvia “B”
litteällä ruuvitaltalla tai kuusiohylsyavaimella nro 8
(kuva 2).
2. Poista kuljetustuki (kuva 3).
3. Kiinnitä neljä ulompaa ruuvia “B” takaisin paikalleen ja kiristä ne (kuva 2).
4. Paina kaksi toimitettua peitekantta “C” pesukoneen
aukkoihin “D” (kuva 4).
Huomaa: muista kiinnittää ja kiristää neljä
ulompaa ruuvia.

• Jos tarvitset pidemmän letkun jossa
takaiskuventtiili, ota yhteyttä asiakaspalveluumme
tai omaan jälleenmyyjääsi.
• Tarkasta täyttöletkun kunto säännöllisesti ja vaihda
se tarpeen vaatiessa.
• Laite voidaan liittää vesijohtoverkkoon ilman suuntaisventtiiliä.

Sulkuhanajärjestelmä (kuva 8)
(se on mallikohtainen)

• Ruuvaa letku kiinni vesihanaan. Avaa vesihana
täysin auki ja tarkista, että liitos ei vuoda.
• Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman
vedenlämmittimen sekoitushanaan!
• Älä upota letkun vedenpysäytyslaitetta
veteen. Muussa tapauksessa se menettää
suojatoimintonsa.
• Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone
välittömästi sähköverkosta, sulje hana ja vaihda
tilalle uusi letku.

Säädä jalat (kuva 5, 6)
Asenna pesukone tasaiselle alustalle, lähelle sähkö-,
vesi- ja viemäriliitäntöjä.

• Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle 3 metrin
pituinen sulkuhanaletku (Water Stop) (saatavissa
huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä).

Jos lattia ei ole tasainen, säädä koneen jalkoja (älä
laita jalkojen alle puisia kiiloja, pahvia tms.).
1. Kierrä pesukoneen jalat irti kääntämällä niitä käsin
2–3 kierrosta myötäpäivään ja löysäämällä sitten
lukkomutteri jakoavaimella.

Poistoletkun liittäminen (kuva 9)

Irrota poistoletku vasemmanpuoleisesta kiinnikkeestä,
katso kuvan nuolta “A”.

2. Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin.

Tärkeä huomautus: ÄLÄ löysää poistoletkun
oikeanpuoleista liitäntää, katso kuvan nuolta “B”.
Muussa tapauksessa on olemassa veden vuotamisen
ja palovammojen vaara.

3. Kiristä lukkomutteri takaisin kääntämällä sitä
vastapäivään kohti pyykinpesukoneen pohjaa..
Varmista, että jalat ovat tukevasti lattialla ja että
kone on täysin tasapainossa (tarkista vesivaa’an
avulla).

Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai muuhun
vedenpoistoliitäntään.

Pesukone voidaan asentaa alueelle, jonka leveys on
40 cm ja syvyys 63 cm.
Huomaa: jos asennat koneen paksun maton päälle,
säädä jalkoja siten, että laitteen alle jää riittävästi tilaa
ilmankiertoa varten.

Vedenottoletkun kiinnittäminen (kuva 7)
1. Ruuvaa varovasti veden sisääntuloletku pesukoneen takaseinässä olevaan venttiiliin (”A”);
ruuvaa letkun toinen pää sisääntuloventtiiliin käsin.
2. Tarkista, että letku ei ole taittuneena.

Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, jatka sitä samanlaisella letkulla
ja varmista liitos kiinniruuvattavalla letkunkiristimellä.
Poistoletkun maksimipituus: 2,50 m
Suurin tyhjennyskorkeus: 100 cm
Minimipoistokorkeus: 55 cm
Tärkeä huomautus:
Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla ja kiinnitä
se niin, ettei se pääse putoamaan koneen toiminnan
aikana.

3. Tarkista vesihanan ja pesukoneen liitinten tiiviys
avaamallavesihana täysin auki.
• Jos letku on liian lyhyt, vaihda se sopivan pituiseen
paineputkeen (EN 61770 - hyväksytty, lujuus
vähintään 1000 kPa).
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ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA
On suositeltavaa suorittaa lyhyt pesujakso ilman
pyykkiä, näin voit poistaa valmistajan suorittaman
koekäytön aikana koneeseen mahdollisesti jääneen
veden.

3. Kaada pieni määrä pesuainetta (enintään 1/3
tuottajan suosittelemasta määrästä vähän likaista
pyykkiä varten) pääpesun
pesuainelokeroon.

1. Avaa hana.

5. Valitse ja kytke päälle ”Synteettinen 60°C”
- ohjelma (katso erikseen toimitettu
”Ohjelmataulukko”).

4. Sulje kansi.

2. Sulje rummun luukut.

PYYKIN VALMISTAMINEN PESUUN
Pyykin lajittelu

Pesukoneen täyttö

1. Huomioi pyykin lajittelussa seuraavat asiat…
• Kuitutyyppi / hoito-ohjemerkintä
Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset
kuidut, villa, käsin pestävät vaatteet.
• Väri
Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erillään.Pese
uudet värilliset vaatteet erikseen.
• Koko
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä
parantaa pesutehoa ja pyykkien paino jakautuu
tasaisemmin rumpuun.
• Kuitujen herkkyys
Pese arat kuidut erikseen: käytä erikoisohjelmaa
pestessäsi villavaatteita (Pure New Wool)
,
verhoja ja muita arkoja tekstiilejä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa.
Pese käsin pestävät pyykit erikoisohjelmalla.
Pese sukat, vyöt ja muut pienet vaatekappaleet
sekä vaatteet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit)
erityisessä pesukonepesua varten tarkoitetussa
puuvillaisessa pussissa tai vetoketjullisen tyynyliinan sisällä.

1. Avaa koneen kansi nostamalla se ylös.
2. Avaa pesurumpu
-- painamalla pesurummun täyttöaukon luukussa
olevaa turvalukkoa (kuva 10,11); kuva 10 mallisissa on pesurummun luukun turvalukko
kiinteä, eikä se avaudu painamalla.
-- pitämällä pesurummun täyttöaukon
takaluukkua, liu’uttamalla luukun turvalukkoa
taaksepäin nuolen suuntaisesti, ja painamalla
etuluukkua sisäänpäin pesurumpuun, kunnes
lukitussysteemi avautuu (kuva 12).
3. Työnnä vaatekappaleet rumpuun yksi kerrallaan.
Älä ylitä ohjelmataulukossa mainittua pyykin
enimmäismäärää.
-- Jos kone täytetään liian täydeksi, pesutulos ei
ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.

2. Tyhjennä taskut
Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa
pyykkiä tai koneen rumpua ja allasta.
3. Kiinnittimet
Sulje vetoketjut, napit ja hakaset, sido irralliset vyöt
ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto
• Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset tahrat
irtoavat tavallisesti ohjelman entsyymivaiheessa.
• Punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho- ja hedelmätahrojen
yms. poistamiseksi laita tahranpoistoainetta varsinaisen pesun lokeroon
.
• Erityisen vaikeat tahrat on parasta käsitellä ennen
pesua.

-- Varmista, että pyykki ei roiku rummun
ulkopuolelle. Mikäli näin on, työnnä pyykki
alas rumpuun niin että rummun sulkemiseen on
riittävästi tilaa.
-- Älä työnnä pyykkiä sisään rummun luukuilla.
4. Sulkeakseen pesurummun pidä luukun kumpaakin
puolta keskeltä täyttöaukon keskellä (kuva 13), niin
että takaluukku on etuluukun päällä.
HUOMIO: varmista, että rummun luukut ovat
kunnolla kiinni - mallista riippuen:
-- Kaikkien metallikoukkujen pitää olla kunnolla
kiinni taemmassa luukussa - katso kuvaa 14.
-- Kaikkien metallikoukkujen pitää olla kunnolla
kiinni taemmassa luukussa ja painikkeen täytyy
tulla taemman luukun reunan yli - katso kuvaa 15.
-- Etuluukun turvalukon on noustava hieman yli
takaluukun reunaa – katso kuvaa 16.
Varmista, että pyykki ei ole tarttunut kahden luukun
väliin tai luukun ja rummun väliin.

Värjäys ja valkaisu
• Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja
värjäys- ja valkaisuaineita.
• Noudata valmistajan ohjeita.
• Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai
valkaisuaineläiskiä.
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PESUAINEET JA LISÄAINEET
Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä liuotinaineita (esimerkiksi tärpättiä
tai bensiiniä). Älä pese koneessa liuottimilla tai
tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.
Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja
pesuaineita ja pyykin lisäaineita.
Noudata pestävien tekstiilien hoitomerkintöjä.
Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:
• Kuitutyyppi
• Väri
• Pesulämpötila
• Pyykin likaisuusaste ja -tyyppi
Pesula tyyppi

Pesuainetta tyypi

Valkopyykki
(kylmä–95 °C):
Herkät valkoiset tekstiilit
(kylmä–40 °C):

voimakkaat pesuaineet, jotka
sisältävät valkaisuainetta
miedot, valkaisuainetta ja/tai
optisia kirkasteita sisältävät
pesuaineet
valkaisuainetta ja/tai
optisia kirkasteita sisältävät
pesuaineet
väripesuaineet, jotka eivät
sisällä valkaisuainetta / optisia
kirkasteita
mustan/tumman pyykin
erikoispesuaineet

Vaaleat/pastellisävyiset
tekstiilit (kylmä–60 °C):
Voimakkaan väriset
tekstiilit (kylmä–60 °C):
Mustat/tummat tekstiilit
(kylmä–60 °C)

Erikoiskäsittelyä tarvitseville tekstiileille (esim. villa tai
mikrokuidut), suosittelemme käyttämään kaupallisia
erikoispesuaineita, lisäaineita tai esikäsittelyaineita.
Katso lisätietoja linkistä www.cleanright.eu.
Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa
pesussa, jos olet valinnut esipesun .
Älä käytä nestepesuaineita valitessasi
myöhemmän pesujakson alkamis-/päättymisajan
(mallikohtainen).

Annostelu
Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
Huomioi pesuaineen annostelussa:
• tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
• pyykin määrä
-- täysi koneellinen: noudata pesuaineen
valmistajan ohjeita;
-- puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle;
-- suositellusta määrästä minimitäyttö (noin1kg):
käytä 1/2 täydelle koneelle suositellusta
määrästä
Mikäli pesuaineen pakkauksessa ei ole annosteluohjeita, joissa mainitaan pyykkikuorman koko,
tässä tuottajien yleiset suositukset: 4,5 kg pyykkiä
pesuainetiivistettä käytettäessä ja 2,5 kg pyykkiä
hienoa pesuainetta käytettäessä.
• veden kovuus alueella (kysy paikalliselta
vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän
pesuainetta kuin kova vesi.

Huomio:
Jos pesuainetta on liikaa, ylimääräinen vaahto voi
heikentää pesutulosta. Pesukoneen tuntoelin saattaa
estää linkouksen, jos vaahtoa on liikaa, , tai pesuajan
kesto pitenee ja veden kulutus nousee (katso
kommentteja liiallisesta vaahtoamisesta kappaleessa
”Vianmääritys”). Jos pesuainetta on liian vähän,
pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa
lämmitysjärjestelmään, rumpuun ja letkuihin voi
syntyä kalkkikerrostumia.

Pesu- ja lisäaineiden annostelu (kuva 17)
Esipesulokero
• Pesuaine esipesuvaiheelle (ainoastaan, jos olet
aktivoinut toiminnon “esipesu”)
Pesulokero
• Pesuaine pääpesuvaiheelle (lisättävä kaikille
pesuohjelmille)
• Lisäaine tahrojen poistoon (valinnainen)
• Veden pehmentäjä (valinnainen; suositellaan
jos veden kovuusaste on 4 tai suurempi)
Huuhteluaineloker
• Huuhteluaine (valinnainen)
• Tärkki liuotettuna veteen (valinnainen)
Älä ylitä pinnantason “MAX”-merkkiä lisätessäsi
pesuainetta, lisäaineita tai huuhteluainetta.
Katso lisätietoja koskien pesuohjelmissa käytettävää
pesu- ja huuhteluaineen käyttöä erillisestä
pesuohjelmakaaviosta.

Kloorivalkaisuaineen käyttö
• Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja
kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä
kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN lokeroon
(sulje lokero huolellisesti).
• Käynnistä ohjelma Huuhtelu ja linkous heti
pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta
mahdollinen kloorin haju poistuu. Halutessasi voit
lisätä huuhteluainetta.
• Älä koskaan laita lokerikkoon kloorivalkaisuainetta
ja huuhteluainetta samanaikaisesti..

Tärkin käyttö

Jos haluat käyttää tärkkijauhetta, toimi seuraavien
ohjeiden mukaisesti:
• Pese pyykki haluamallasi pesuohjelmalla.
• Valmista tärkkiliuos valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
• Kaada tärkkiliuos (enintään 100 ml)
pesuainelokerikon huuhteluainelokeroon.
• Sulje kansi ja käynnistä ohjelma Huuhtelu ja
linkous.
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NUKKASIHDIN PUHDISTAMINEN/ JÄÄNNÖSVEDEN
TYHJENTÄMINEN
4. Kierrä suodatinta hitaasti vastapäivään, kunnes
vettä alkaa virtaamaan pois; älä irrota sitä vielä
tässä vaiheessa.
5. Odota kunnes vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa nukkasihti irti ja vedä se ulos (kuva19).
7. Puhdista sihti ja sen kotelo.
8. Varmista, ettei pumpun juoksupyörän (sihdin
takana) pyörintä ole estynyt.
9. Aseta suodatin takaisin paikalleen ja kierrä
sitä täysin myötäpäivään. Varmista, että
suodatin on kierretty kiinni niin pitkälle kuin
mahdollista.
10. Kaada koneen rumpuun noin litra vettä ja
tarkista, että sitä ei vuoda sihdistä.
11. Sulje sihdin kansi.
12. Kiinnitä sähköjohto takaisin pistorasiaan.

Pesukoneessa on itsepuhdistava pumppu. Pyykin
mukaan joutuneet esineet, kuten napit, kolikot,
hakaneulat tms., jäävät sihtiin.
Tarkista ja puhdista sihti ainakin pari kolme kertaa
vuodessa.
Erityisesti:
• Jos vesi ei poistu koneesta kunnolla tai jos linkous
ei toimi.
• Jos merkkivalo Puhdista pumppu syttyy.
TÄRKEÄÄ: varmista, että pesuvesi on jäähtynyt
ennen sen tyhjentämistä.
Jäännösvesi täytyy tyhjentää myös ennen koneen
kuljettamista.
1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Avaa sihdin kansi kolikolla (kuva 18).
3. Aseta astia sen alapuolelle.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Irrota aina pesukone ennen huoltotöitä.

Pesuainelokerikko

Veden sisääntuloletku

Puhdista pesuainelokerikko säännöllisesti, ainakin kolme neljä kertaa vuodessa, jotta siihen ei
muodostu pesuainekerrostumia:
1. Paina painiketta pesuaineannostelijan
vapauttamiseksi ja irrota se paikaltaan (kuva 20).
Annostelijaan voi jäädä pieni vesimäärä ja tämän
takia sitä tulisi käsitellä pystysuorassa asennossa.
2. Pese lokerikko juoksevassa vedessä. YVoit myös
irrottaa annostelijan takana olevan sihtikorkin
puhdistamista varten (kuva 21).
3. Aseta sihti korkki takaisin annostelijaan (jos
irrotettu).
4. Asenna annostelija takaisin paikalleen sijoittamalla
annostelijan pohjakielekkeet kannen vastaaviin
aukkoihin, ja painamalla annostelijan kantta vasten
kunnes se lukittuu paikalleen.
Huomaa: varmista, että pesuainelokerikko on
kunnolla paikallaan.

Vedenottoletkun suodatin
Tarkista ja puhdista säännöllisesti (vähintään
kaksi tai kolmekertaa vuodessa).
1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota letku vesihanasta.
4. Puhdista varovasti letkun päässä oleva suodatin
irrottamatta sitä letkusta esim. hammasharjan
avulla.
Huomaa: älä upota letkua veteen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan käsin. Älä
käytä pihtejä (liitos voi vaurioitua).
6. Avaa hana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
7. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan.

(kuvat 22, 23 or 24, - mallista riippuen)
Tarkasta säännöllisesti, ettei vesiletku ole
taittunut tai ettei siinä ole repeämiä. Jos veden
sisääntuloletkussa on näkyviä vaurioita, vaihda se
uuteen samantyyppiseen letkuun, joita on saattavissa
pesukonehuoltamoissa tai erikoisliikkeissä.
Jos pesukoneesi veden sisääntuloletku on samantyyppinen kuin letku kuvassa 22 ja pesukoneeseen ei
tule vettä, tarkasta takaiskuventtiilin aukko (A).
Sen punainen väri merkitsee, että letkun
vesivahinkosuojatoiminto on aktivoitunut, ja
letku on vaihdettava uuteen, joita on saattavissa
pesukonehuoltamoissa tai erikoisliikkeissä. Jotta voit
ruuvata tuloletkun irti kuten kuvassa kuva 22, paina
vapautusvipu alas (B - jos on) samalla kun ruuvaat
sen irti.
Jos sisääntuloletkun pinta on läpinäkyvä (kuva 23),
tarkasta säännöllisesti sen väriä. Jos läpinäkyvän
pinnan väri on tummunut, se merkitsee, että
letkussa on repeämä ja letku on vaihdettava. Letkun
vaihtoa varten ota yhteyttä huoltamokeskukseen tai
erikoistuneeseen asentajaan.

Kaluste ja käyttöpaneeli

• Pyyhi kostealla liinalla.
• Mikäli tarpeellista, käytä saippuavettä tai mietoa
neutraalia puhdistusainetta (älä käytä liuottimia
sisältäviä puhdistusaineita, hankausaineita eikä
yleispuhdistusaineita - ne voivat vahingoittaa
pintoja).

Laitteen sisäosa

• Jätä kansi joksikin aikaa auki joka pesun jälkeen,
jotta laite kuivuu.
• Jos et koskaan pese lämpötilassa 95°C tai teet
sen harvoin, on suositeltavaa suorittaa silloin
tällöin pesujakso ilman pyykkiä lämpötilassa 95°C
pienellä pesuainemäärällä, jotta laitteen sisus
pysyy puhtaana
FI 6

Kannen tiiviste

• Tarkista kannen tiivisteen kunto säännöllisesti ja
puhdista se silloin tällöin kostealla liinalla.

Vedenottoletku(t)

• Tarkista säännöllisesti, että letkussa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda uusi letku tarvittaessa.

Sihti

• Tarkista ja puhdista sihti ainakin kolme neljä kertaa
vuodessa (katso “Nukkasihdin puhdistaminen/
Jäännösveden tyhjentäminen“).
Älä puhdista konetta tulenaroilla nesteillä.

Rummun ja säiliön väliin pudonneen
esineen poistaminen
Jos rummun ja säiliön väliin vahingossa putoaa jokin
esine, se voidaan poistaa irrottamalla yksi rummun
siivekkeistä:

1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Ota pyykit pois koneesta.
3. Sulje rummun luukut ja käännä rumpua puoli kierrosta (kuva 25).
4. Paina muovista päätyä ruuvitaltan avulla liu’uttaen
siivekettä samalla vasemmalta oikealle (kuva 26,
27).
5. Se putoaa rumpuun.
6. Avaa rumpu: poista esine rummussa olevan aukon
kautta.
7. Laita siiveke paikalleen rummun sisäpuolelta:
aseta muovinipukka rummun oikealla puolella
olevan aukon päälle (kuva 28).
8. Liu’uta sen jälkeen muovisiiveke oikealta vasemmalle, kunnes se naksahtaa paikalleen.
9. Sulje rummun luukut, käännä rumpua puoli kierrosta ja tarkista, että siiveke on kiinnittynyt paikalleen kaikista kiinnityskohdistaan.

PYYKISSÄ JÄLJELLÄ OLEVA KOSTEUSPITOISUUS
LINKOUKSEN JÄLKEEN
Linkous-kuivaustehokkuusluokka

Pyykissä linkouksen jälkeen jäljellä oleva kosteuden
määrä riippuu pääasiassa tekstiilityypistä, valitusta
ohjelmasta ja linkousnopeudesta.

Jäljellä oleva kosteuspitoisuus %

A (= tehokkain)

alle 45

B

45 tai enemmän mutta alle 54

C

54 tai enemmän mutta alle 63

D

63 tai enemmän mutta alle 72

E

72 tai enemmän mutta alle 81

Alhaisin jäljellä oleva kosteuspitoisuus voidaan
saavuttaa käyttämällä energialuokitettua ohjelmaa
maksimilinkousnopeudella. Tämä ohjelma on merkitty
erillisessä ohjelmakartassa nimellä energialuokituksen
vertailuohjelma”:

KULJETUS JA KÄSITTELY (kuva 29)
1. Irrota kone sähköverkosta.

kädelläsi laitteen dessä alhaalla olevasta vivusta
(mallikohtainen) vähän ulospäin ja vedä vipu sitten
jalan avulla ulos esteeseen saakka. Työnnä vipu
siirron jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Poista kaikki vesi letkuista ja koneesta (katso
“Nukkasihdin puhdistaminen/ Jäännösveden
tyhjentäminen“). Tapaturmien välttämiseksi odota,
että vesi jäähtyy.

6. Kiinnitä kuljetustuki takaisin paikalleen kuljetuksen
ajaksi.

5. Jotta konetta olisi helpompi liikutella, vedä

TÄRKEÄÄ: älä käytä laitetta vivun ollessa ulosvedetty.

7. Kuljeta kone pystyasennossa.

AFTER-SALES SERVICE
Ennen yhteydenottoa Huoltopalveluun:

1. Kokeile voitko itse korjata ongelman (katso “Vianetsintä“).
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko
häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti,
ota yhteys huoltopalveluun.

Huoltopalvelun tarra on sihdin kannen
sisäpuolella tai koneen takana.
• Tarkka osoitteesi.
• Puhelinnumero ja suuntanumero.
• Ota yhteyttä ensisijaisesti laitteen myyneen jäl-

leenmyyjän huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:

• Ongelman laatu.
• Pesukoneen malli.
• Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva

numerosarja)

Valmistaja:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
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VIANETSINTÄ
Pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteen varhaisessa
vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Viat ovat tavallisesti niin pieniä, että voit korjata ne
muutamassa minuutissa.

Ongelma

Syyt - Korjaustoimenpiteet - Neuvoja

Kone ei käynnisty, mikään
merkkivalo ei pala

• Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa.
• Pistorasia tai sulake ei toimi oikein (kokeile sitä lampulla tai muulla
laitteella).
• Energian säästämiseksi pesukone sammuu automaattisesti ennen
ohjelman käynnistämistä tai ohjelman päättymisen jälkeen. Käynnistä
pesukone kääntämällä ohjelmanvalitsin ensin asentoon “Off/O” ja tämän
jälkeen uudelleen halutulle ohjelmapaikalle.

Kone ei käynnisty vaikka
“Käynnistys(Tauko)”painiketta on painettu

• Kansi ei ole kunnolla kiinni.
• Painikkeiden lukitustoiminto
on aktivoitu (mallikohtainen).
Painikkeiden lukitus poistetaan painamalla samanaikaisesti lämpötila- ja
linkousnopeuspainikkeita ja pitämällä niitä painettuina ainakin 3 sekuntia.
Avainkuvake katoaa näytöstä ja voit käynnistää ohjelman.

Kone pysähtyy ohjelman
aikana ja “Käynnistys
(Tauko)”-merkkivalo vilkkuu

• Toiminto Rypistymisen esto on valittu - päätä Rypistymisen esto
painamalla “Käynnistys(Tauko)” tai valitsemalla Tyhjennys ja
käynnistämällä se.
• Ohjelmaa on muutettu - valitse uudelleen ohjelma ja paina Käynnistys
(Tauko)”.
• Ohjelma on keskeytetty ja kansi on ehkä avattu - sulje kansi ja käynnistä
ohjelma uudelleen painamalla “Käynnistys(Tauko)”.
• Koneen turvajärjestelmä on aktivoitunut (katso “Hälytysmerkkivalojen
kuvaus”).
• Vesihana ei ole auki tai letku on mutkalla (Merkkivalo Vesihana kiinni
syttyy).

Pesuainelokerikossa on
pesuaineen/lisäaineiden
jäänteitä pesun päättyessä

• Pesuainelokerikko ei ole kunnolla paikallaan tai se on juuttunut (katso
“Puhdistus ja huolto”).
• Vedenottoletkun suodatin on tukossa (katso “Puhdistus ja huolto”).

Pesukone tärisee
linkouksen aikana

• Pesukone ei ole tasapainossa, jalkoja ei ole säädetty oikein (katso
“Asennus”).
• Kuljetustukea ei ole irrotettu, kuljetustuki on poistettava ennen
pesukoneen käyttöönottoa.

Kone ei linkoa kunnolla

• Epätasapaino linkouksen aikana esti linkousvaihetta suojaamasta
pyykinpesukonetta (katso kohta ”Epätasapaino linkouksen aikana”).
• Liika vaahto estää linkouksen. Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous
- ohjelma. Älä annostele liikaa pesuainetta (katso kohtaa Pesu- ja
lisäaineet).
• Painike ”Linkous” on asetettu liian alhaiselle kierrosnopeudelle.

”Epätasapaino linkouksen
aikana” Ohjelman kulkupalkin
”Linkous/tyhjennys” -merkkivalo vilkkuu tai linkousnopeus näytössä vilkkuu tai
linkousnopeuden merkkivalo
vilkkuu ohjelman päätyttyä
(mallista riippuen). Pyykki on
edelleen hyvin märkää.

Pyykkikuorman epätasapaino linkouksen aikana esti linkousvaihetta
estämästä pyykinpesukoneen vahingoittumista. Tämän vuoksi pyykki on
edelleen hyvin märkää.
Syitä epätasapainoon voivat olla: pienet pyykkimäärät (vain muutama
suhteellisen suuri tai vettä imevä tekstiili, esim. pyyhkeitä) tai isot tekstiilit.
• Vältä mahdollisuuksien mukaan pieniä pyykkimääriä.
• Voimakkaasti suositellaan lisäämään muita, erikokoisia pyykkitekstiilejä
pestäksesi suurikokoista tai painavaa pyykkiä.
Jos haluat lingota märän pyykin, lisää erikokoisia pestyjä pyykkejä ja valitse
sitten ”Huuhtelu ja linkous” -ohjelma ja käynnistä se.

Pesuohjelman kesto ylittää
tai alittaa huomattavasti
pesuohjelmataulukossa tai
näyttöruudulla (mikäli sisältyy
malliin) ilmoitetun keston

Koneen normaali kyky mukautua tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa pesun
Tämä on pesukoneen normaali tapa sopeutua pesuohjelman kestoon
mahdollisesti vaikuttaviin kertoimiin: esim. liiallinen vaahtoaminen, liian painavien kappaleiden aiheuttama pyykin epätasainen levittäminen
pesurummussa, sisään tulevan veden alhaisen lämpötilan aiheuttama
pidennetty veden lämmittysaika, jne. Sen lisäksi, pesukoneen tutkasysteemi
sopeuttaa pesuohjelman keston pyykin painoon.
Näiden kertoimien perusteella ohjelman aikana jatkuvasti lasketaan ja päivitetään sen kesto; näyttöruudulle (mikäli sisältyy malliin) tämän vaiheen
aikana ilmestyy animaatio. Pienten pyykkimäärien kesto voi lyhentyä jopa
50% ohjelmataulukossa esitettyihin aikoihin verrattuna.
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Hälytysmerkkivalojen kuvaus
Hälytysmerkkivalo vilkkuu

Kuvake näytössä
(mallikohtainen)

Kuvaus - Syy - Korjaus

“bdd”
(jos koneessasi ei ole
näyttöä: kaikki
ohjelmavaiheen
osoittimen valot syttyvät))

Pesukone pysähtyy ohjelman aikana.
“Rummun luukku auki” (rummun luukkuja ei ole
suljettu kunnolla). Paina “Reset”-painiketta ainakin 3 sekuntia ja odota että “Luukku auki” syttyy. Avaa kansi ja sulje
rummun luukut, valitse uudelleen haluamasi
ohjelma ja käynnistä se. Jos häiriö ei poistu, ota
yhteys huoltoon.

from “F02” to “F35”
(except “F09”)

“Häiriö sähkömoduulissa”
Valitse Tyhjennys ja käynnistä se tai paina Resetpainiketta
ainakin 3 sekuntia.

“F09”

“Veden taso liian korkea” (ohjelman peruuttamisen
tai väärän toiminnan jälkeen). Kytke virta pois
koneesta ja sitten takaisin, valitse ohjelma Tyhjennys
ja käynnistä 15 sekunnin kuluessa.

“FA”

“Sulkuhanan häiriö”
Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje
vesihana. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta
koneen pohjalle kerääntynyt vesi poistuu. Sitten:
• Laita pistoke pistorasiaan.
• Avaa vesihana (jos vettä virtaa heti koneeseen ennen
sen käynnistämistä, kyseessä on vika. Sulje hana ja ota
yhteys huoltoon).
• Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen.

“Fod”

“Liika vaahto”
Liika vaahto on keskeyttänyt pesuohjelman.
• Valitse “Huuhtelu ja linkous” ja käynnistä se.
• Valitse sitten haluamasi ohjelma ja käynnistä kone
uudelleen, käytä vähemmän pesuainetta.
Jos vika toistuu, irrota pistoke pistorasiasta, sulje
vesihana ja ota yhteys huoltoon.

“Huolto”

“Vesihana
kiinni”

“Puhdista
pumppu”

−

Veden täyttö on riittämätön tai ei toimi.
“Käynnistys(Tauko)”-merkkivalo vilkkuu.
Tarkista:
• Onko vesihana täysin auki ja veden paine riittävä.
• Onko vedenottoletku mutkalla.
• Onko vedenottoletkun suodatin tukossa (katso “Puhdistus
ja huolto”).
• Onko vedenottoletku jäätynyt.
• Onko vedenottoletkun turvaventtiilin tarkistusikkuna
punainen (jos koneessasi on kuvan “22” kaltainen
vedenottoletku - katso edellistä lukua “Puhdistus
ja huolto”); vaihda letku uuteen, joka on saatavissa
huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä.
Kun ongelma on korjattu, käynnistä ohjelma uudelleen
painamalla “Käynnistys (Tauko)”. Jos häiriö esiintyy
uudelleen, ota yhteys huoltoon.

−

Vesi ei tyhjenny. Pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelman
vaiheeseen, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkista:
• Onko tyhjennysletku mutkalla.
• Onko sihti tai pumppu tukossa (katso lukua “Nukkasihdin
puhdistaminen/ Jäännösveden tyhjentäminen”. Varmista,
että vesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä).
• Onko tyhjennysletku jäätynyt.
Kun ongelma on korjattu, valitse tyhjennysohjelma ja
käynnistä se tai paina Reset-painiketta ainakin 3 sekuntia.
Sitten voit käynnistää uudelleen haluamasi
ohjelman. Jos häiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Jos pesukoneeseesi ei kuulu jäljellä olevan ajan näyttöä, tarkista mikä yllä kuvatuista tilanteista voisi
olla vian syy ja noudata vastaavia ohjeita.
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