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Kiitämme luottamuksestanne ostettuanne pesukoneemme ja onnittelumme erinomaisesta 
valinnasta.
Uusi pesukoneenne täyttää nykyaikaisen pyykinhoidon vaatimukset. Se on järkevä energian, 
veden ja pesuaineiden kulutuksessa.
Laitteemme ovat ympäristöystävällisiä. Eräät materiaaleista voidaan kierrättää, toiset hävittää tai 
maaduttaa. Välttääksenne ympäristön saastumista toimittakaa laitteenne sen käyttöiän päätyttyä 
paikalliseen jätehuoltolaitokseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos laitetta käytetään ammattimaiseen 
toimintaan, voiton tavoitteluun tai muuhun tavanomaisesta kotitalouskäytöstä poikkeavaan 
tarkoitukseen tai jos laitteen käyttäjänä ei ole kuluttaja, takuuaika on asiaankuuluvan 
lainsäädännön sallima minimiaika.
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Mitat (l x s x k): 600 mm x 600 mm x 850 mm
Kapean mallin mitat (l x s x k): 600 mm x 440 mm x 850mm
Syvyys luukku auki: 106 cm /88 (mallista riippuen)
Paino (netto): 90 kg / 76 kg (mallista riippuen)
Nimellisjännite: �30 V, 50Hz
Ottoteho: �300 W / �000 W (mallista riippuen)
Suurin täyttö: 7 kg / 6 kg / 4,5 kg (mallista riippuen)
Sähköliitäntä: (�30 V, 50 Hz, 10 A) 
Vedenpaine: väh. 0,05 MPa, enint. 0,8 MPa
Sulake: 10 A

Tekniset tiedot 
(mallista riippuen)
Tekniset tiedot 
(mallista riippuen)

1. Etupaneeli 
2. Pesuainelokero
3. Luukku
4. Suodatinkansi

5. Säätöjalat
6. Vedenpoistoletku
7. Veden tuloletku
8. Virtajohto
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• Muistakaa poistaa kuljetustuet ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. Yritys käyttää konetta 
kuljetustuet paikallaan voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita, joita valmistajan takuu ei koske!

• Pesukoneen vesiliitäntää tehtäessä käyttäkää ehdottomasti täysin uutta veden tuloletkua ja 
sopivia tiivisteitä (mukana).

• Älkää sijoittako konetta tilaan, jonka lämpötila laskee alle 0 °C. Pakkanen voi vaurioittaa koneen 
osia.

• Asentakaa pesukone täysin vaakasuoraan vankalle, tasaiselle betonilattialle.
• Noudattakaa ohjeita oikeasta asennuksesta sekä vesi- ja sähköliitännöistä.
• Älkää koskaan upottako poistoletkun päätä poistoveteen.
• Ennen pesun käynnistystä lukitkaa luukku painamalla suunniteltua kohtaa.
• Luukkua ei voi avata pesun aikana.
• Käyttäkää ainoastaan konepesuun tarkoitettuja pesuaineita ja huuhteluaineita. Valmistaja ei 

ota vastuuta mistään vaurioista ja mahdollisesta valkaisu-/ja värjäysaineiden väärästä käytöstä 
johtuvista tiivisteiden ja muoviosien värimuutoksista. 

• Käyttäkää kalkinpoistoon ruostesuoja-aineita sisältäviä aineita. Noudattakaa valmistajien ohjeita. 
Päättäkää kalkinpoisto useilla huuhteluilla mahdollisten happojäämien poistamiseksi täydellisesti.

• Älkää koskaan käyttäkö liuottimia sisältäviä pesuaineita, koska ne aiheuttavat vaaran 
myrkyllisten kaasujen muodostumisesta, ja ne voivat vaurioittaa konetta tai aiheuttaa tulipalon tai 
räjähdyksen. 

• Pesun päätyttyä sulkekaa vesihana.
• Ennen koneen siirtoja tukekaa kone asentamalla vähintään yksi kuljetustukitanko paikalleen. 

Ennen tätä toimenpidettä irrottakaa kone sähköverkosta!
• Tyyppikilpi perustietoineen sijaitsee koneen aukon yläpuolella.
• Takuun soveltamisalaan eivät kuulu kuluvat osat (esim. lamput), pienet värivääristymät 

tai  poikkeamat, laitteen ikääntymisestä aiheutuva melutason nousu, joka ei vaikuta laitteen 
toimintaan eivätkä esteettiset puutteet, jotka eivät vaikuta laitteen toimintaan tai turvallisuuteen.

• Ennen laitteen käyttöönottoa on tärkeää, että käyttöohjeet on luettu huolellisesti läpi.  
Älä anna pienten lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.

 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske korjauksia, jos 
vika johtuu vääristä liitännöistä tai laitteen väärästä käytöstä, ja korjaus laskutetaan 
asiakkaalta.

Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä 
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan 
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. 
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään 

sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi 
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. 
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta 
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
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 Varokaa vaurioittamasta laitetta terävillä esineillä 
pakkausta purkaessanne.

 Ennen kuin kytket laitteen, anna sen lämmetä 
huoneenlämpöiseksi (odota kaksi tuntia).

• Laitteidemme pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä: 
ne voidaan joko kierrättää, hävittää tai maaduttaa 
aiheuttamatta uhkia ympäristölle. 

• Kaikki pakkausmateriaalit on merkitty vastaavasti.                  

• Siirrä putkia.
• Löysää ruuvit A koneen takaa (Kuva 1).
• Poista tukipalat B (Kuva 1) ja liu’uta ne tukitangon uraan (Kuva 

�) - oikeanpuoleinen täytyy kääntää ympäri.
• Kierrä tukipaloilla tukitankoja 90° ja vedä ne ulos.
• Sulje aukot mukana tulevilla muovitulpilla.
Laita kuljetustuet talteen mahdollista myöhempää käyttöä varten.

 Muistakaa poistaa kuljetustuet ennen ensimmäistä 
käyttöä, muuten laite voi vaurioitua pysyvästi. 
Takuuehdot eivät koske sellaisia tapauksia.

Kuva 1 Kuva �

• Aseta laite vaakatasoon kiertämällä säätöjalkoja. Jalkojen 
säätövara on +/- 1 cm. 
Säätekyn jälkeen, kiristä mutteria kunnolla (A) koneen 
alaosaan, jotta säätöjalka lukittuu.

  
 Tämän takuun soveltamisalaan eivät kuulu tärinä, 
laitteen liikkuminen eikä voimakas käyntiääni, joka 
johtuu säädettävien jalkojen virheellisestä asennosta. 

 Laite on sijoitettava betonialustalle. Liukumisen 
ehkäisemiseksi alustan on oltava kuiva ja puhdas. 
Myös säädettävät jalat on puhdistettava ennen 
asennusta. 

Pakkauksen purkuPakkauksen purku

Kuljetustukien poistoKuljetustukien poisto

Laitteen asetus 
vaakasuoraan
Laitteen asetus 
vaakasuoraan
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• Jos sinulla on saman kokoinen rumpukuivaaja, voit sijoittaa 
sen pesukoneen päälle.

       

 Laitteen oikean toiminnan varmistamiseksi 
tulovesijohdon vedenpaineen tulee olla välillä 0,05 ja 
0,8 MPa.

 Veden vähimmäispaineen voi kokeilla virtausmäärällä. 
Täysin avatusta hanasta tulee valua 3 litraa vettä 15 
sekunnin kuluessa.

• Laita siivilällä varustettu tiiviste tulovesiletkun kierreliittimeen.
• Kierrä letkuliitin vesihanaan.
• Jos seinässä on kuuman ja kylmän veden liitännät, liitä toinen 

letku kylmän ja toinen kuuman veden hanaan siten kuin 
laitteen takalevyyn on merkitty (kirjaimet C ja H).

    (C - kylmä, H - kuuma)

Osittainen Aqua-stop (vuodonestojärjestelmä)
Jos sisäputkeen tulisi vaurio, automaattinen sulkujärjestelmä 
estää vuodon pysäyttämällä veden tulon koneeseen. Sellaisessa 
tapauksessa näyttö A muuttuu punaiseksi.
Tuloputki täytyy vaihtaa uuteen.

Täydellinen Aqua-stop 
Jos sisäputkeen tulisi vaurio, automaattinen sulkujärjestelmä 
estää vuodon pysäyttämällä veden tulon koneeseen.
Turvajärjestelmä havaitsee myös sen, onko koneen sisällä 
vesivuotoja. Sellaisessa tapauksessa pesu keskeytyy, kone 
vaihtaa vedenpoistoon ja ilmoittaa viasta.

 Älä upota Aqua-stop -järjestelmän tuloputkea veteen, 
koska se sisältää sähköventtiilin!

Veden tuloliitäntäVeden tuloliitäntä
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• Kiinnitä poistoletku kulkemaan pesualtaaseen tai 
kylpyammeeseen, tai liitä se suoraan seinän poistoliitäntään 
(halkaisija väh. 4 cm).

• Kiinteä liitäntä täytyy tehdä oikein, eikä se saa estää ajoittaista 
puhdistusta.

• Kiinnitä poistoletkun tuki narunpätkällä letkun mutkasta, jotta 
letku ei pääse luistamaan lattialle.

   Poistoletkun pää ei saa olla lattiasta mitattuna alempana kuin 
60 cm tai korkeammalla kuin 100 cm.

• Työntäkää virtajohdon pistoke pistorasiaan.
• Käyttöjännite ja muut tiedot ilmoitetaan tyyppikilvessä, joka 

sijaitsee laitteen luukun aukon alapuolella.
   

 Pistorasiaan tulee olla pääsy käsiksi aina ja sen 
täytyy olla suojamaadoitettua tyyppiä (paikallisten 
sähkömääräysten mukaisesti).

 Kiinteän liitännän saa tehdä ainoastaan valtuutettu 
sähköasentaja.

 Vaurioituneen verkkojohdon saa vaihtaa uuteen 
ainoastaan valmistaja tai valmistajan valtuuttama 
henkilökunta.

 Älkää koskaan liittäkö laitetta parranajokoneen tai 
hiustenkuivaajan pistorasiaan. 

Veden poistoliitäntäVeden poistoliitäntä

Laitteen liitäntä 
sähköverkkoon
Laitteen liitäntä 
sähköverkkoon
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A - Ohjelmavalitsin
B - Alemman kierrosluvun tai linkous seis  

 -nuppi (mallista riippuen)
C - Lyhyt- tai puolitäyttöohjelman nuppi  

 (mallista riippuen)
D -  Lisäveden nuppi
E - Pumpun pysäytysnuppi
F - START/PAUSE - Käynnistys / Tauko  

 - nuppi

LED - merkkivalot: 
        -  Pesuohjelman vaiheet:  

  • pesu   
   • huuhtelu     

  • linkous 
   - Lapsilukitus 
   

8

Ohjelmavalitsin Perusohjelmat Osaohjelmat

puuvilla
 esipesu 
 hyvin likainen
 helppo silitys

huuhtelu

tekokuidut
 esipesu pehmennys

arat veden tyhjennys

villa linkous

käsinpesu

sekapyykki

Käyttö
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•  Avaa koneen luukku
•  Laita pyykki rumpuun
•  Sulje luukku
•  Avaa vesihana
•  Paina ON/OFF-painiketta ja valitse ohjelma
•  Lisää pesu- ja hoitoaineet (pesuaine ja huuhteluaine)
•  Käynnistä pesu painamalla START-nuppia (F)

- Avaa koneen luukku.
Luukku avataan vetämällä kahvasta (vivusta) luukun oikealla 
puolella itseä kohti.
- Lajittele pyykki kangastyypeittäin.

 Sulje napit ja vetoketjut, sido nauhat ja vedä taskut 
nurin.

 Hyvin arat vaatteet tulee laittaa erityiseen suojapussiin.

 Rumpu suositetaan täytettäväksi eri kokoisilla 
vaatekappaleilla. 

 Lukekaa vaatteiden pesuohjeista suositetut 
pesutavat (ks. viimeisen sivun taulukko tekstiilien 
pesumerkinnöistä).

- Laita pyykki rumpuun. 
   Tarkista, että rumpu on tyhjä.
- Sulje laitteen luukku.
- Avaa vesihana.
- Paina ON/OFF-painiketta ja valitse pesuohjelma.

Ohjelma valitaan kiertämällä ohjelmavalitsin (A) asennosta 
”0” halutun pesuohjelman kohdalle. Valitun pesuohjelman 
vastaavaa vaihetta osoittavat ON/OFF-LED-merkkivalot alkavat 
vilkkua. Ohjelmavalitsinta (A) voi kiertää molempiin suuntiin 
ja valita sopivan ohjelman pestävän pyykin tyypin ja halutun 
pesulämpötilan mukaan (ks. lisätietoja ohjelmataulukosta).
Voit valita perus- tai osaohjelmia.
Valitse lisätoimintoja painamalla niitä vastaavia nuppeja (F) 
funkcije. 

- Perusohjelmien valinta ( , , , , , )
Perusohjelmat ovat kokonaisohjelmia, jotka sisältävät kaikki 
pesuvaiheet pehmennys ja linkous mukaan lukien (ks. 
ohjelmataulukko). Ne valitaan kiertämällä ohjelmavalitsin 
vastaavaan asentoon.
  

 Puuvilla: valkoiset/värilliset
Keskilikaiset puuvillaiset ja pellavaiset vuodevaatteet ja 
alusvaatteet, pöytäliinat, kylpypyyhkeet, päällysvaatteet jne.
Hyvin likaisille kestoprässätyille valitse hyvin likaisten ohjelma  

PesuPesu

KäyttöKäyttö
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tai ohjelma esipesulla .
Jos et halua pyykin olevan pesun päätyttyä liian ryppyistä, käytä 
silitysohjelmaa . 

 Tekokuidut
Keskilikaiset paidat, puserot ja muut polyesteri- ja polyamidiasut 
tai näiden tekstiilien puuvillasekoitteet. Hyvin likaisille 
kestoprässätyille käytä ohjelmaa esipesulla .

 Arat
Tämä ohjelma on aroille kankaille (puvut, paidat, puserot) ja 
verhoille. 

 Villa
Erityisen hellävarainen ohjelma, jolla pestään villaiset ja 
villasekoitekankaiset vaatteet, joissa on asianmukainen 
konepesun merkintä.

 Käsinpesu
Hyvin hellävarainen ohjelma, joka päättyy lyhyeen hellävaraiseen 
linkoukseen (enint. 400 kierr./min).
Pesu sopii pellavakankaisille, silkkisille, villaisille tai 
viskoosikuituisille kankaille, jotka on merkitty käsinpestäviksi.

 Sekapyykki
Erikoisohjelma 30°C normaalilikaiselle värilliselle pyykille, joka on 
valmistettu erilaisista kestävistä kankaista.

- Lisätoimintojen valinta ( , , , , , )
Lisätoiminnot muuttavat peruspesun kulkua.
Kukin toiminto kytketään päälle painamalla vastaavaa 
nuppia. Toiminnon vahvistaa merkkiääni ja valitun toiminnon 
yläpuolisen LED-merkkivalon syttyminen Jos tiettyä toimintoa 
ei voi käyttää valitussa ohjelmassa, LED-merkkivalo ei syty.
Toiminto kytketään pois painamalla samaa nuppia uudelleen 
- LED-merkkivalo sammuu.

 Valitse tietty toiminto perusohjelman valinnan jälkeen, 
mutta ennen START-nupin (F) painamista.

 Pumpun pysäytys 
•  Tämä toiminto kytketään päälle perusohjelman valinnan 

jälkeen painamalla nuppia ©. Sen voi myös kytkeä päälle 
käytön aikana ennen loppuhuuhtelua. LED-merkkivalo 
pesujakson yläpuolella syttyy.

•  Ohjelma pysähtyy loppuhuuhtelun päätyttyä ennen linkousta: 
pyykki pysyy rypistymättä märkänä vedessä, jos sinulla ei 
ole mahdollisuutta poistaa sitä rummusta heti pesujakson 
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päätyttyä.
•  LED-merkkivalo nupin yläpuolella vilkkuu.
•  Valittu ohjelma suoritetaan painamalla START-painiketta, 

mutta voit ottaa käyttöön myös lisäohjelmia (vedenpoisto tai 
linkous). Sinun täytyy ensin palauttaa ohjelmavalitsin asentoon 
“0” vähintään yhdeksi sekunniksi ennen minkään lisäohjelman 
valintaa.

•  Ohjelman jatkuessa LED-merkkivalo nupin yläpuolella 
sammuu.

 Lisäveden käyttö (vesi plus)
•  Parempaan huuhteluun, joka on tärkeä pesuaineille erityisen 

herkälle iholle.
•  Hyvin likaisen pyykin pesuun.

 Puolitäyttöohjelma
•  Käytetään pienempien pyykkimäärien pesuun.
•  Vähentää pesuaineiden ja veden kulutusta sekä lyhentää 

pesuaikaa.

 Lyhytohjelma
•  Kätevä vähemmän likaisen pyykin pesuun.
•  Pesuaika lyhenee (ks. Ohjelmataulukko).

 Alennettu linkouskierrosluku
•  Linkouksen kierrosluvun alennus riippuu ohjelmavalinnasta ja 

kunkin konetyypin suurimmasta kierrosluvusta.

Perusohjelmat linkous nopeus -  kierr./min
max. Alennettu 

linkouskierrosluku
Puuvilla 1400/1300

1�00/1100
1000/900/800

700
600
500

Tekokuidut, 
Sekapyykki 

1000/900/800 600

Arat 700 0
Villa 600 0
Käsinpesu 400 0

 Linkous POIS (linkous nopeus max. 700 kierr/min.)
Tämä nuppi kytkee linkouksen pois kaikissa ohjelmissa.

- Osaohjelmien valinta ( , , , )
Nämä ovat itsenäisiä ohjelmia, joita voit käyttää, kun et tarvitse 
kokonaista pesuohjelmaa. Jos haluat käyttää muita lisäohjelmia 
peräkkäin, sinun täytyy sammuttaa laite ennen uuden ohjelman 
valintaa (kierrä ohjelmavalitsin asentoon ”0” vähintään sekunnin 
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ajaksi). 

 Huuhtelu
Itsenäinen ohjelma aran pyykin huuhteluun ilman välilinkousta ja 
lyhyellä loppulinkouksella. Tällä voit huuhdella käsinpestyä arkaa 
pyykkiä.
Voit painaa alennetun kierrosluvun nuppia.

 Pehmennys
Tämä ohjelma on tarkoitettu pestyn pyykin pehmennykseen, 
valkaisuun tai kyllästykseen. Se suoritetaan linkouksella suurella 
- max. 1000 kierr./min. Voit painaa alennetun kierrosluvun 
nuppia.

 Veden tyhjennys
Käytä pesuohjelman keskeydyttyä tai jos pumpun 
pysäytystoiminto kytkeytyi, ja jos haluat ainoastaan poistaa 
veden rummusta ilman linkousta.

 Linkous
Tehokas linkous suurella kierrosluvulla ei aralle pyykille. Voit 
painaa alennetun kierrosluvun nuppia.

- Pesu- ja huuhteluaineiden lisäys 
(Ks. Pesuvihjeitä ja vihjeitä energian säästöön)
• esipesuainelokero I  
• pääpesuainelokero II  
• huuhteluainelokero III  
Jos et käytä esipesun sisältävää ohjelmaa, voit laittaa 
pesuaineen suoraan rumpuun mitta-astiaa käyttäen.

 Lisää huuhteluainetta vain annostelijan merkittyyn 
tasoon saakka.

 Muista varmasti sulkea pesuainelokero avattaessa/
suljettaessa laitteen luukkua.

1�
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• Paina START-painiketta (F). Merkkiääni vahvistaa 
käynnistyksen ja pesuohjelman vastaavaa vaihetta osoittava 
LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen. Kone käynnistyy 
muutaman sekunnin kuluttua. Jos luukku ei ole sulkeutunut 
kunnolla pesun käynnistyttyä, pesuvaiheen LED-merkkivalo 
alkaa vilkkua uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Kun 
suljet, kone aloittaa valitun ohjelman.

• Kun kukin pesuvaihe on päättynyt, vastaava pesuvaiheen 
LED-merkkivalo sammuu, ja seuraava syttyy.

• Jos haluat muuttaa pesuohjelmaa sen jälkeen, kun kone 
on aloittanut pesun, kierrä ohjelmavalitsin asentoon “0” 
vähintään sekunnin ajaksi, ja valitse sitten uusi ohjelma. 
Koneen sammuttaminen pyyhkii pois kaikki aikaisemmat 
valinnat (kuten pumpun pysäytyksen), joten ne täytyy aktivoida 
uudelleen.

 Koneen sammutuksen yhteydessä kaikki esivalitut 
toiminnon poistetaan, ja ne täytyy kytkeä uudelleen 
päälle.

- Toiminnan päättyminen
Pesuvaiheita vastaavat vilkkuvat LED-merkkivalot ilmaisevat 
ohjelman päättyneen.
• Merkkiääni ilmoittaa, että voit avata koneen luukun.
• Poista pyykki rummusta ja poista kaikki vierasesineet luukun 

tiivisteestä.
• Jätä luukku auki ja anna sisäosien kuivua.
• Sulje vesihana.
• Sammuta laitteen virta kiertämällä ohjelmavalitsin (A) 

asentoon “0”.
Irrottakaa laite sähköverkosta vetämällä virtajohdon pistoke 
pistorasiasta.

• Käyttäjän

Pumppu seis -toiminnon valinta
Ohjelma pysähtyy sen tullessa Pumppu seis -vaiheeseen 

 (rummun luukku pysyy koko ajan kiinni). LED-merkkivalo 
Pumppu seis -toiminnon yläpuolella alkaa vilkkua. Pesu jatkuu 
painamalla START-nuppia.
 
Käyttäjän (fyysinen) keskeytys
Voit itse pysäyttää ohjelman kiertämällä ohjelmavalitsimen 
asentoon ”0”. Jos rummussa on vettä, valitse jokin lisäohjelmista 
(vedenpoisto, linkous) tyhjentämään koneen vedestä ja 
lopettamaan ohjelman.

Pesun käynnistysPesun käynnistys

KeskeytyksetKeskeytykset
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TAUKO-nuppi
Ohjelman voi keskeyttää milloin tahansa painamalla Tauko-
nuppia. Tietyn ajan kuluttua voit avata luukun, jos rummussa 
ei ole vettä. Muuten se ei ole mahdollista. Ohjelma jatkuu 
painamalla START-nuppia.

• Häiriöt
 Häiriön ilmetessä ohjelma keskeytyy. LED-merkkivalot 

vilkkuvat ja kuuluu merkkiääni (ks. Vianetsintä).

• Sähkökatko
 Ohjelma pysähtyy sähkökatkoksen sattuessa, mutta jatkaa 

automaattisesti sähköjen palattua.

 Jos sähköt katkeavat rummun ollessa vielä täynnä 
vettä, älä avaa luukkua ennen kuin saat veden 
pumputuksi pois.

• Lapsilukitus  
- Se kytketään päälle painamalla samanaikaisesti 

lisävesinuppia  (D) ja puolitäyttö  / lyhytohjelma-nuppia 
 (C) vähintään 3 sekuntia. Merkkiääni ja syttyvä LED-

merkkivalo vahvistavat valinnan. Toiminto kytketään pois 
päältä samalla menetelmällä.

- Niin kauan kuin lapsilukitus on päällä, ei ohjelmaa tai 
lisätoimintoja voi muuttaa. Voit ainoastaan sammuttaa 
koneen kiertämällä ohjelmavalitsimen (A) asentoon ”0”. 
Lapsilukitus pysyy päällä, vaikka laitteesta kytketään virta 
pois, ja sinun täytyy avata lukitus, jos haluat valita uuden 
pesuohjelman.

• Merkkiäänen asetukset
 Laitteessa on mahdollista asettaa voimakkaampi merkkiääni.  

Paina Alemman kierrosluvun  (tai Linkous seis )nuppia, 
ja kytke koneeseen virta. Toiminnon valinnan vahvistaa 
merkkiääni. Toiminto kytketään pois päältä samalla 
menetelmällä.

ErikoistoiminnotErikoistoiminnot

14
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• Lajittele pyykki ennen pesua tyypin, likaisuuden ja värinkeston perusteella.
• Ennen pesuohjelman valintaa lue kunkin vaatekappaleen pesuohjelapun tiedot (ks. 

Hoitotaulukko).
• Pese uudet värilliset tekstiilituotteet ensimmäisen kerran erillään.
• Pese hyvin likainen pyykki pieninä määrinä ja lisää enemmän pesuainetta.
• Käsittele sitkeät tahrat tahranpoistoaineella, se säästää energiaa.
• Käytä lyhytohjelmaa vähän likaiselle pyykille ja valitse alhaisempi pesulämpötila. Näin voit 

säästää energiaa jopa 50 %.
• Säästä energiaa ja käytä laitetta tehokkaammin välttämällä liian pienien pyykkimäärien pesua.
• Suurin kuivan pyykin täyttömäärä ilmoitetaan viimeisen sivun Ohjelmataulukossa. 
• Ennen pesua tyhjennä taskut, vedä vetoketjut kiinni ja poista kaikki metallikiinnikkeet tai merkit, 

jotka voivat tukkia viemärin tai vaurioittaa pyykkiä tai rumpua. 
• Pöyhi pyykkipinoa ennen sen laittamista rumpuun.
• Käytä ainoastaan konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.
• Käytä jauhemaisia tai nestemäisiä pesuaineita niiden valmistajien ohjeiden mukaan.
• Jos vesi on kovempaa kuin 14°dH astetta, laitteessa on käytettävä vedenparannusainetta. 

Tämä takuu ei kata lämpövastuksen vaurioitumista, joka johtuu vedenparannusaineen käytön 
laiminlyönnistä. 

• Emme suosittele klooripohjaisten valkaisuaineiden käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa 
lämpövastusta.

•  Pesuaineen voi laittaa suoraan rumpuun.
• Jos käytät paksua nestemäistä huuhteluainetta, suositetaan 

sen liuottamista veteen pesuainelokeron aukkojen 
tukkeutumisen estämiseksi.

• Jos pesukoneessa on pesuainelokeron jakolevy, nestemäisen 
pesuaineen voi kaataa myös keskiosaan. Käytettäessä 
jauhemaista pesuainetta, jakolevy nostetaan ylös, ja 
nestemäiselle pesuaineelle se lasketaan alas.

• Nestemäiset pesuaineet on tarkoitettu vain pääpesuun ilman 
esipesua.

• Laita erityisen arka pyykki (sukat, arat naisten alusvaatteet 
jne.) pesupussiin.

15

Kovuusasteikko Kovuusasteet

°dH(°N) m mol/l °fH(°F) p.p.m.
1 - pehmeä 0-7 0-1,3 0-1� 0-1�0
� - keskikova 7-14 1,3-�,5 1�-�5 1�0-�50
3 - kova 14-�1 �,5-3,8 �5-37 �50-370
4 - hyvin kova >�1 >3,8 >37 >370

Lisää kovalle vedelle pesuainetta taulukon kovuusasteen 1 
mukaan, ja lisää sopiva määrä vedenpehmennysainetta (lue 
valmistajan ohjeet).

Pesuvihjeitä ja vihjeitä energian säästöön
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 Irrottakaa kone sähköverkosta ennen puhdistusta!

• Laitteen kotelointi tulee puhdistaa pehmeällä kankaalla ja 
miedolla pesuaineella.

• Rummun sisus ja luukun tiiviste puhdistetaan ajamalla 
pesu 60°C ilman pyykkiä ja laittamalla pesuainetta puolet 
normaalimäärästä.

• Tarvittaessa puhdista pesuainekotelo. Vedä se kokonaan ulos 
kolostaan painamalla kielekettä (ks. Kuva). 

• Puhdista tarvittaessa kotelon kansi juoksevalla vedellä.

• Suuri linkousnopeus jättää pyykkiin vähemmän kosteutta, jolloin 
pyykki kuivuu rumpukuivaajassa nopeammin ja energiaa 
säästyy.

 Älä laita pesuainekoteloon pesuainemöykkyjä, koska 
ne voivat tukkia pesukoneen putken.

16

Puhdistus ja hoito



14
13

04

• Pese kotelo juoksevassa vedessä harjalla ja kuivaa se. Poista 
kotelon pohjasta kaikki kuivuneen pesuaineen jäämät.

       

• Puhdista pesukoneen koko huuhteluosa harjalla, erityisesti 
huuhtelukammion yläosassa olevat suuttimet.

• Puhdista säännöllisesti tulovesiletkun siivilä juoksevassa 
vedessä.

• Jokaisen pesun jälkeen pyyhi luukun kumitiiviste. Se pidentää 
tiivisteen käyttöikää.

• Avaa suodattimen kansi lattapäisellä ruuviavaimella tai 
vastaavalla työkalulla. 

• Suodatin täytyy puhdistaa toisinaan, erityisesti hyvin likaisen 
tai vanhan pyykin pesun jälkeen. Ennen puhdistusta poista 
kaikki vesi koneesta veden poistoletkun kautta.

• Kierrä sitä vastapäivään, vedä suodatin ulos ja puhdista 
juoksevassa vedessä.

17
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• Aseta suodatin takaisin kuvan mukaisesti ja kiristä kiertämällä 
myötäpäivään. Jotta suodatin olisi tiivis, katso että tiiviste on 
puhdas (A).

Pesukone valvoo automaattisesti tiettyjen toimintojen suoritusta käytän aikana, ja ilmoittaa 
havaituista häiriöistä. Siinä tapauksessa molemmat LED-merkkivalot alkavat vilkkua tietyssä 
järjestyksessä ja merkkiääni kuuluu samassa tahdissa, kuin LED-merkkivalo vilkkuu. 
Vilkkumisjärjestys muuttuu havaitun vian luonteen mukaan.
Joissakin tapauksissa voit itse yrittää poistaa tiettyjä häiriöitä, joten laske tiettyjen taukojen jälkeen 
toistuvien vilkuntojen määrät.
Kone ilmoittaa häiriöistä välittömästi havaittuaan ne ja pysäyttää ohjelman, paitsi lämmitinhäiriössä, 
jolloin kone suorittaa pesuohjelman loppuun lämmittämättä vettä.

Häiriöt
Eräissä tapauksissa voit poistaa häiriön syyn itse.
� - kaksi väläystä: luukku ei ole kunnolla suljettu
3 - kolme väläystä: vettä ei tullut koneeseen 
     riittävästi
7 - seitsemän väläystä: vettä ei poistunut koneesta 
     riittävästi

Kaikissa muissa tapauksissa merkitse ylös häiriön ilmaisevat väläykset, kytke koneesta virta pois ja 
soita lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen (LEDit jatkavat vilkkumista, kunnes kytket koneen 
virran pois päältä).

Ympäristön (esimerkiksi sähköjohtojen) aiheuttamat häiriöt saattavat vaikuttaa vikailmoitusten 
esiintymiseen. Jos häiriöitä esiintyy, 
- sammuta laite ja odota muutama sekunti
- käynnistä laite ja toista pesuohjelma.
Jos vika toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat ympäristön aiheuttamista häiriöistä (esim. salamaniskusta, 
virransyötössä tapahtuvasta oikosulusta tai luonnonkatastrofista).

18

Häiriöt
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Vika Mahdollinen syy Korjaus

Kone ei toimi
(LED-merkkivalot eivät 
pala).

Kone ei saa sähkövirtaa. Tarkista, että:
• pistorasiaan tulee virta,
• varoke on ehjä,
• pistoke on pistorasiassa.

Pesuohjelma 
ei käynnisty 
(pesuvaiheen LED 
vilkkuu).

Luukkua ei ole suljettu kunnolla. Työnnä sitä konetta vasten.

Kone ei saa vettä 
(noin 8 minuutin 
kuluttua kone ilmoittaa 
häiriöstä - 3 väläystä).

Vedentulossa häiriö. Tarkista, että:
• vesihana on auki,
• tuloletkun verkkosuodatin on 

puhdas.
Paina START-painiketta.

Koneesta vuotaa 
vettä.

Suodatinta ei ole kierretty täysin 
kiinni.
Tuloletkua ei ole kierretty tiukasti 
kiinni koneeseen tai vesihanaan.
Poistoletku pudonnut lattialle.

Kierrä suodatin kunnolla kiinni.
Kierrä tuloletku kunnolla kiinni.
Aseta poistoletku pesualtaaseen.

Kone liikkuu käytön 
aikana.

Kone ei ole kunnolla 
vaakasuorassa.
Kuljetustukia ei ole poistettu.

Aseta kone vaakatasoon säätöjaloilla.
Poista kuljetustuet. 

Kone tärisee 
linkouksen aikana.

Pyykki jakautunut epätasaisesti, 
erityisesti hyvin pieni 
pyykkimäärä (esim. vain yksi 
kylpytakki)

Tämä on normaalia: kone alentaa 
kierroslukua, jos tärinä on liian 
voimakasta.
Pese suurempi määrä pyykkiä.

Liikaa vaahtoa pesun 
aikana.

Pesuainetta liikaa. Käytä pesuainetta valmistajan 
ohjeiden, veden kovuuden ja pyykin 
likaisuuden mukaan.
Käytä ainoastaan konepesuun 
tarkoitettuja pesuaineita.

Kone ei ole tyhjentynyt 
vedestä (kone 
ilmoittaa häiriöstä 
- LED välähtää 
seitsemän kertaa).

Vedenpoisto on tukossa. Tarkista, että:
• suodatin on puhdas,
•  poistoletku ei ole tukossa,
•  poistoletku on asetettu 

korkeammalle kuin 1 m.
Paina START uudelleen.

Pyykki ei linkoudu 
kunnolla.
Mitään häiriöilmoitusta 
ei tule.

Kone kytki päälle UKS-
toiminnon*. Pyykin huonon 
tasapainon johdosta kone on
alentanut automaattisesti 
kierroslukua.

Kone toimii normaalisti. Pese suuria 
ja pieniä kappaleita pyykkiä yhdessä.

Pyykkiin jää 
rasvatahroja.

Liian vähän pesuainetta (pyykki 
oli hyvin rasvaista). 

Pese pyykki uudelleen.
Lisää pesuainemäärää näin likaiselle 
pyykille tai käytä nestemäistä 
pesuainetta.
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Jos et onnistunut korjaamaan vikoja edellisen taulukon 
ehdotuksista huolimatta, ota yhteys lähimpään huoltopisteeseen.
Takuu ei koske korjauksia, jos vika johtuu vääristä liitännöistä tai 
laitteen väärästä käytöstä, ja korjaus laskutetaan asiakkaalta.

* UKS: universal stability control - yleisvakaudensäätö eli toiminto, joka estää liian tärinän 
linkouksessa.

�0

Vika Mahdollinen syy Korjaus

Pyykki on pesun 
jälkeen tahraista.

Käytit nestemäistä pesuainetta 
tai värillisille tarkoitettua 
pesuainetta, joka ei sisällä 
valkaisuainetta. 

Käytä valkaisuainetta sisältävää 
pesuainetta.

Pyykissä valkoisia 
jauhemaisia jäämiä. 

Se ei johdu huonosta 
huuhtelusta, vaan koska 
neofosfaattipesuaineet 
sisältävät liukenemattomia 
osasia (zeoliitteja) veden 
pehmennykseen. Nämä aineet 
voivat sakkautua pyykille.

Huuhtele pyykki heti uudelleen.
• Käytä nestemäisiä pesuaineita, 

jotka eivät sisällä zeoliitteja.
• Yritä poistaa jäämät harjalla.

Pesuainejäämiä 
pesuainekotelossa.

Alhainen veden virtauspaine.
Jotkut pesuaineet tarttuvat 
pesuainekoteloon melko tiukasti, 
jos se on märkä.

• Puhdista tuloletkun verkkosuodatin.
• Jos veden paine on alhainen, lisää 

vesimäärää.
• Pyyhi pesuainekotelo ennen 

pesuaineen laittamista siihen.

Huuhteluaine ei 
ole huuhtoutunut 
kokonaan tai 
pesuainekoteloon jää 
vettä.

Imukansi ei ole oikein paikallaan 
tai on tukossa.

Puhdista pesuainekotelo ja kiinnitä 
sen kansi tiukasti paikalleen.

Pesuaika on tavallista 
pitempi.

• Kone kytki päälle UKS*-
järjestelmän, koska pyykki 
jakautui epätasaisesti.

• Tapahtui sähkökatko

• Pesuohjelman aika voi pidentyä 
10 minuutilla, mutta kone toimii silti 
täydellisesti.

Aika piteni sähkökatkon verran.
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*  Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin 
linkouskierrosluku valittuna.

** mallista riippuen
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Perusohjelmat
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Puuvilla 7 95

1400

156 67 6� 55 �,31/�,19**

Puuvilla 7 60 1�6 61 56 49 1,31/1,17**

Puuvilla + esipesu 7 60 157 71 66 59 1,45/1,3�**

Likainen puuvilla * 7 60 147 61 56 49 1,33/1,19**

Puuvilla 7 40 1�8 61 56 49 0,67

Puuvilla - helpostisiliävä 3,5 60

1000

1�� 61 56 49 1,14

Tekokuidut 3,5 60 111 46 46 46 0,97

Tekokuidut 3,5 40 100 43 43 43 0,56

Arat 3 40
700

59 58 58 58 0,48

Arat 3 30 53 58 58 58 0,39

Villa � 40
600

51 4� 4� 4� 0,3�

Villa � 30 46 4� 4� 4� 0,�0

Käsinpesu 1,5 30 400 47 50 50 50 0,�5

Sekapyykki 3,5 30 1000 7� 43 43 43 0,35

Osaohjelmat

huuhtelu 3,5 700 �5 40 0,0�

pehmennys 7 1000 15 18 0,0�

veden tyhjennys 7 - �

linkous 7 1400 1� 0,03

Taulukoita

Ohjelmataulukko - 7 kg
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*  Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin 
linkouskierrosluku valittuna.

** mallista riippuen
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Perusohjelmat
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40
0 

- 7
00

80
0 

- 1
40

0

Puuvilla 6 95

1400

139 63 58 51 �,30/�,10** �,10/�,05**

Puuvilla 6 60 119 57 5� 45 1,�8/1,1�** 1,1�/1,00**

Puuvilla + esipesu 6 60 150 65 60 53 1,50/1,34** 1,34/1,��**

Likainen puuvilla * 6 60 140/150** 57 5� 45 1,30/1,14** 1,14/1,0�**

Puuvilla 6 40 1�1 57 5� 45 0,70/0,66** 0,66

Puuvilla - helpostisiliävä 3 60

1000

115 57 5� 45 1,10 1,10

Tekokuidut 3 60 106 43 43 43 0,93 0,93

Tekokuidut 3 40 95 40 40 40 0,5� 0,5�

Arat �,5 40
700

59 55 55 55 0,45 0,45

Arat �,5 30 53 55 55 55 0,36 0,36

Villa � 40
600

51 4� 4� 4� 0,3� 0,3�

Villa � 30 46 4� 4� 4� 0,�0 0,�0

Käsinpesu 1,5 30 400 47 50 50 50 0,�5 0,�5

Sekapyykki 3 30 1000 7� 40 40 40 0,3� 0,3�

Osaohjelmat

huuhtelu 3 700 �5 40 0,0�

pehmennys 6 1000 15 16 0,0�

veden tyhjennys 6 - �

linkous 6 1400 1� 0,03

Ohjelmataulukko - 6 kg
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*  Direktiivin EN 60456 mukainen testiohjelma suurin 
linkouskierrosluku valittuna.
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Perusohjelmat
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Puuvilla 4,5 95

1400

140 47 40 1,80

Puuvilla 4,5 60 1�� 44 37 0,8�

Puuvilla + esipesu 4,5 60 147 49 43 0,99

Likainen puuvilla * 4,5 60 145 44 37 0,85

Puuvilla 4,5 40 1�1 44 37 0,51

Puuvilla - helpostisiliävä � 60

1000

115 47 40 0,70

Tekokuidut � 60 11� 31 31 0,61

Tekokuidut � 40 100 �9 �9 0,34

Arat 1,5 40
700

5� 45 45 0,�0

Arat 1,5 30 48 45 45 0,15

Villa 1 40
600

50 38 38 0,�5

Villa 1 30 45 38 38 0,15

Käsinpesu 1 30 400 45 45 45 0,�0

Sekapyykki � 30 1000 70 35 35 0,�5

Osaohjelmat

huuhtelu 1,5 700 �5 30 0,0�

pehmennys 4,5 1000 15 10 0,0�

veden tyhjennys 4,5 - � -

linkous 4,5 1400 1� - 0,03

Ohjelmataulukko - 4,5 kg
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 mahdollinen
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 / Perusohjelmat

Puuvilla     /

Puuvilla esipesulla    /

Likainen puuvilla    /

Puuvilla - helpostisiliävä     /

Tekokuidut     /

Tekokuidut esipesulla    /

Arat    /

Villa    /

Käsinpesu   

Sekapyykki     /

Osaohjelmat
huuhtelu /

pehmennys /

veden tyhjennys

linkous /

Ohjelmataulukko/
lisätoiminnot
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Tavallinen pesu

Hellävarainen 
pesu

Korkein 
pesulämp. 

95°C

Korkein 
pesulämp. 

60°C

Korkein 
pesulämp. 

40°C

Korkein 
pesulämp. 

30°C Käsin-
pesu

Ei
konepesua

Valkaisu Valkaisu kylmässä vedessä
Ei valkaisua

Silitys Korkein 
silityslämp 

 �00°C

Korkein 
silityslämp

 150°C

Korkein 
silityslämp

 110°C

Ei silitystä

Kem.pesu Kemiall. pesu 
kaikilla liuottimilla

Perkloretyleeni 
R11, R113, 

petroli

Kem.pesu: 
petroli, alkoholi

ja R 113

Ei kemiallista 
pesua

Kuivaus Levitettynä 
tasaiselle 
pinnalle

Naruku- 
ivaus

märkänä

Naruku- 
ivaus

  Korkea lämp.

 Alhainen 
lämp.

Ei 
rumpukuivausta

Hoitotaulukko 
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