
RDPD107617JKD Pyykinpesukoneen kuvaus 

 

Ohjauspaneeli  

 

 

Display – näyttöpaneeli 

ON/OFF button – ON/OFF painike 

DRYING ONLY button – VAIN KUIVAUS painike 

FUNCTION button – TOIMINTA painike  

MULTI RINSE button - HUUHTELU painike 

DIRECT INJECTION button – SUORA SUIHKE painike 

Detergent dispenser drawer – PESUAINELOKERIKKO 

Programme key – OHJELMA painike 

WASH CYCLE SELECTOR KNOB – PESUJAKSON VALINTAPAINIKE 

DRYING button – KUIVAUS painike 

AUTO CLEAN button – AUTOMAATTINEN PUHDISTUS painike 

TEMPERATURE button – LÄMPÖTILAN painike 



SPIN button – LINKOUS painike 

DELAY TIMER button – AJASTIMEN/VIIVÄSTYS painike 

KEY LOCK button – NÄPPÄIMEN LUKKO painike 

START/PAUSE button – ALOITUS/TAUKO painike merkkivalolla 

 

PESUAINELOKERIKKO: käytetään pesuaineen annosteluun, pesuaineet ja huuhteluaineet 

(katso. "Pesuaineet ja pesu“). 

Ohjelma painike: pesuainelokerikossa sijaitseva ohjelma painike näyttää kaikki ohjelmia, jotka 

laiteessa ovat olemassa (ohjeet ovat piirrettyjä), ja myös miten lokerikkoa käytetään. 

 ON/OFF painike:  laitteen päälle ja pois kytkemiseksi paina painiketta lyhyesti. Kun 

painikkeen ALOITUS/TAUKO vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, silloin se tarkoita, että laite on 

päälle kytketty.  Pesuohjelman aikana kuivauksen poiskytkemiseksi paina sitä painiketta ja pitää 

se painettuna noin 3 sekunnin ajan. Jos painate sitä lyhyesti tai sattumalta, se ei kytke laiteta 

pois päältä. Jos sammutat laitteen pesuohjelman aikana, silloin valittu ohjelma peruttu.   

PESUJAKSON VALINTAPAINIKE: käytetään halutun pesuohjelman asentamiseksi 

(katso ”Pesuohjelmat ja pesusykli”.) 

TOIMINTA painike: paina painiketta haluamasi toiminnan mukaan. Näyttöpaneelissa näkyy 

vastaava merkkivalo. 

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS painike: paina laitteen sisäosien puhdistamiseksi 

(katso ”Pesukone-kuivausrummun puhdistus”). 

SUORA SUIHKE painike: paina suora suihke toiminnan valitsemiseksi.  

HUUHTELU painike : paina valitaksesi halutun huuhtelun muodon. 

LINKOUS painike : paina, jos haluat vähentää tai poistaa kokonaan pyörimisjaksot - arvo 

näkyy näytössä. 

LÄMPÖTILAN painike : paine painiketta lämpötilan vähentämiseksi, valittu lämpötila näkyy 

näyttöpaneelissa.  

KUIVAUS painike : paina jos haluat kytkeä kuivauksen pois päältä tai vähentää kuivausta. 

Valittu kuivausaika näkyy näyttöpaneelissa. 



VAIN KUVAUS painike : paina, kun haluat suorittaa vain kuivausjakson. 

NÄPPÄIMEN LUKKO painike : ohjauspaneelin näppäimien lukituksen aktivoimiseksi paina 

ja pitää painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan. Kun näyttöpaneelissa näkyy ”KEY LOCK ON” 

(näppäimen lukko päällä), painikkeet ovat lukittua (paitsi ON/OFF painike). Se tarkoita, että 

pesuohjelmia ei ole mahdollista vahingossa painamalla muuttaa. Erityisesti on se hyvää lapsien 

kannalta.  Näppäimien aktivoimiseksi paina uudestaan näppäimen lukko painiketta noin 2 

sekunnin ajan. 

AJATSIMEN/VIIVÄSTYS painike : paina, jos haluat säätä viivästelyn. Viivästyksen aika 

näkyy näyttöpaneelissa. 

ALOITUS/TAUKO painike merkkivalolla: vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti, paina painiketta 

aloittaakseen pesuohjelmalla. Kun pesusykli on käynnistänyt, silloin merkkivalo palaa pysyvästi. 

Jos haluat pysäyttää pesuohjelman, paina uudestaan painiketta. Merkkivalo on oranssin 

värinen.  Jos merkki  ei palaa, silloin voi syynä siihen olla avattu ovi. Pesuohjelman 

jatkamiseksi keskeytyksen jälkeen paina painiketta uudestaan.   

 

Valmiustila 

Tämän pesukoneen kuivausrumpu on uuden energiansäästön mukainen. Sillä on automaattinen 

valmiusjärjestelmä, joka kytkeytyy päälle 30 minuutin kuluttua, jos yhtään toimintaa ei ole 

havaittu. Paina ON/OFF painiketta lyhyesti ja odota kunne laite käynnistyy uudestaan.  

Energiankulutus pois kytkettynä: 0,5 W 

Energiankulutus pysäytetyssä tilassa: 8 W 

 

 

 

 

 

 

 

 



Näyttöpaneeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näyttöpaneelia on hyvää käyttää ohjelmien muuttamiseksi ja myös sitä kautta saa paljon 
lisätietoa laitteesta.  
Alueella A näkyy seuraavat tiedot: valittu pesuohjelma ja sen ikoni, pesusykli ja kuivaussykli ja 
jäljelle jäänyt aika.  
Alueessa B näkyy kaksi suora suihke toiminnan tason vahvuuden näyttöä.  
Alueessa C valaistus näytöt näyttävät olemassa olevia toimintoja.  
Alueessa D näkyy valittu ohjelma ja käynnistykseen jäänyt aika, jos on aktivoitu viivästys 
ohjelma.  
Alueessa E näkyy maksimi linkous nopeus (riippuu valitusta pesusyklistä). Jos ohjelmassa ei ole 

linkous toiminta käytössä, näkyy siinä himmeänä merkki. 
Alueessa F näkyy lämpötila, jota on mahdollista säätä ohjelman mukaan. Jos lämpötila ei ole 

säädelty, näkyy siinä himmeänä merkki.  
  

Merkki ”Lukittu ovi”  

Kun merkki on valaistu, silloin se tarkoittaa, että pesukoneen ovi on tukossa, jotta ovea ei olisi 

mahdollista avata vahingossa. Odota ennen laiteen oven avaamista, kunnes merkki sammuu, 

silloin et vahingoita laitetta. HUOM! Jos VIIVÄSTYS toiminta on aktivoitu, ei ole mahdollista 

avata ovea. Jos kuitenkin haluatte avata oven, silloin tulee ennen keskeyttää laitteen ohjelma 

painapalla ALOITUS/TAUKO painiketta.  

! Kun käynnistätte koneen ensimmäistä kertaa, teidän on mahdollista valita kieli. 

Näyttöpaneelissa näkyy automaattisesti kielivalinnat. Sovitun kielen valitsemiseksi paina 

painikkeita X ja Y. Valinnan varmistamiseksi paina painiketta Z.  

Kielen muuttamiseksi sammuta laite ja paina painikkeita G, H, I samanaikaisesti, kunnes kuuluu 

äänimerkki. Näyttöpaneelissa näkyy uudestaan kielivallinnat.  



! Näyttöpaneelin valaistuksen kirkkauden muuttamiseksi (automaattisesti on valaistus säädelty 

maksimi kirkkaudelle), sammuta laite. Sen jälkeen paina samanaikaisesti painikkeita G, L ja M, 

kunne kuuluu äänimerkki. Sovitun kirkkauden valitsemiseksi paina painikkeita X ja Y. Valinnan 

varmistamiseksi paina painiketta Z.  

! Pesusyklin aikana, kun näyttöpaneelia ei käytetä (esimerkiksi viivästystoiminnan aikana) 

aktivoitu ”Näytönsäästäjä” noin 1 minuutin jälkeen.  

• Edelliseen muotoon palautumiseksi paina mitä tahansa painiketta. 

 

 

 

 


