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Asennus 
! Säilytä tämä käyttöopas varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Myynnin, muuton tai koneen siirron 
yhteydessä tulee varmistaa, että käyttöopas seuraa aina pyykkikoneen mukana, jotta uusi käyttäjä voi 
tutustua sen toimintaan ja ominaisuuksiin. 

! Lue huolellisesti nämä ohjeet, koska niissä on erittäin tärkeitä tietoja asennukseen, käyttöön ja 
turvallisuuteen liittyen. 

 

Pakkauksenpurkaminen ja vaaitus 

1. Poista laiteen pakkaus.  
2. Tarkista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä 

asenna sitä ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.  
 

3. Poista 4 kuljetukseen    
tarkoitettua kiinnitys-ruuvia ja myös välilevyt ja kumitiivisteet.  
(katso kuvasta) 

4. Sulje aukot muovitapeilla jotka ovat laitettu laitteen mukana. 
 

 
 
 

5. Pitäkää kaikkia osia varmassa paikassa. Voitte tarvita niitä uudestaan, kun haluatte viedä laitteen 
paikasta toiseen. 

! Lapsilla on kielletty leikkiä pakkausmateriaaleilla.  

Vaaitus 

1. Asenna laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, näin että se olisi kauempana seinistä, huonekaluista ja 
muista tavaroista.  
 

2. Kun lattia ei ole kokonaan tasainen, on mahdollista muuttaa laiteen esijalkojen 
korkeutta ja säätää laite tasapintaan. (katso kuvasta). Laitteen kulma mitattuna 
työtasoon ei saa ylittää 2 .̊ 

 

 

 

 

Laitteen oikea vaaitus takaa koneen tasaisen toiminnan ja vähentää tärinää ja melua. Kone pysyy 
toiminnan aikana kunnolla paikallaan. Jos kone on liitettään maton tai kokolattiamaton päälle, säädä 
tukijalat siten, että koneen alle jää riittävä tila ilmankierrolle.  

 

 



 

Kytkentä vesihanoihin ja sähköverkkoon 

Syöttöletkun liittäminen 

1. Yhdistä syöttöletku kylmänveden hanaan.  
Käytä siihen ¾ kaasukierteitettyyn liittimeen.  
Ennen yhdistämistä juoksuta vettä vapaasti hanasta,  
kunnes se on täysin puhdas.  

 

 

 

2. Syöttöletkun yhdistykseen laiteeseen ruuvi se  
koneen takaseinässä olevaan tuloliittimeen. (katso kuvasta). 

 

 

 

 

3. Varmista että letku ei olisi taittunut tai painuksissa. 

! Vedenpaineen hanassa tulee sisältyä arvoihin, jotka ovat osoitettu teknisten tietojen taulukossa (seuraavalla 

sivulla). 

! Jos veden syöttöletku ei ole riittävän pitkä, känny pätevän teknikon puoleen tai ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.    
! Käytä aina uusia letkuja. 

! Käytä vain niitä, jotka ovat laitteen mukana.  

Tyhjennysletkun liittäminen 

 

Liitä tyhjennysletku ilman sotkeutumia  
lattiasta 65-100 cm:n korkeudelle seinäviemäriin.  

 

 

 

 

Vaihtoehtoisesti, aseta se tiskialtaan tai  
kylpyammeen laidalle kiinnittäen koneen setissä  
mukana olevalla letkulla hanaan.   
Letkun vapaa pää ei saa koskaan olla veteen upotettu. 

 

 

! Emme suosittele käyttämään jatkokappaleita. Mikäli kuitenkin joudut käyttämään jatkoletkua jostain syystä 

varmista, että sen läpimitta vastaa alkuperäisen letkun läpimittaa ja ettei sen pituus ylitä 150 cm. 



 
Sähköliitäntä 

Ennen koneen liittämistä pistorasiaan tulee varmistaa, että: 
 
• pistorasia on varustettu tehokkaalla maadoituksella, joka vastaa lain vaatimuksia. 
 

• pistorasia kykenee kestämään koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka osoitetaan teknisten 
    tietojen taulukossa (katso vieressä olevasta taulukosta). 
 

• syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka esitetään teknisten tietojen taulukossa katso vieressä olevasta     

     taulukosta). 
 

• pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa  
    huolehdi pistorasian tai pistokkeen vaihdosta. 

! Konetta ei tule asentaa ulos edes silloin, kun asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin 
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja ukkosenilmalle tai muun sään tapauksessa.  

! Kun koneen asennus on suoritettu loppuun, pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa.  

! Älä käytä jatkojohtoja tai moninkertaisia liitinkappaleita. 

! Sähköjohtoa ei tule altistaa vaarallisille taittumille tai puristumille. 

! Sähkönsyöttöjohto tulee vaihdattaa ainoastaan pätevällä teknikolla. 
VAROITUS! Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä määräyksiä ei noudateta. 
 

Ensimmäinen pesujakso 
Koneen asentamisen jälkeen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa käynnistä pesujakso ilman pesuainetta ja 
pyykkejä asettaen se ”automaattipuhdistus” ohjelmaan. (katso ”kuivaava-pyykinpesukoneen puhdistaminen”). 
 

TEKNISET TIEDOT 

Malli  IWUC 41051 
 
Mitat  

leveys 59,5 cm 
korkeus 85 cm 
syvyys 33 cm 

Täyttömäärä 1 – 4 kg pyykinpesun ohjelman aikana 
Sähköliitännät Katsokaa laitteessa olevasta teknisten tietojen kyltistä 
Kytkentä vesihanoihin Enimmäispaine 1MPa (10 bar) 

Vähimmäispaine 0,05 MPa (0,5 bar) 
Rummun tilavuus 27 litraa 

Linkonopeus 1000 kierrosta/min saakka 
 
Testipesujakson on oltava 
direktiivien 1061/2010 ja 
1015/2010 mukainen. 

Ohjelma 2: Puuvillastandardi 60 ° C. Ohjelma 3: puuvillastandardi 40 ° C. 
 

 

 
Tämä laite vastaa seuraaviin Euroopan yhteisön direktiivien vaatimuksiin:  

 2004/108/EC (sähkömagneettinen yhteensopivuus) 
 2006/95/EC (pienjänniteverkon laitteet) 
 2012/19/EL 

 

 

 

 

 

 



Puhdistus ja huolto 
Veden- ja sähkösyötön katkeaminen 

• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä varotoimi auttaa välttämään koneen vesilaitteiston kulumista ja 
estämään vuotoja. 

• Irrota laitteen pistoke aina kaikkien puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi. 

Pyykinpesukoneen puhdistus 

• Käytä kosteata ja pehmeätä pyyhettä ja haaleata saippuavettä ulkoisten osien puhdistukseen. Älkää 
käyttäkö hankaavia aineita puhdistukseen. 

                                                                       

Annostelulokeron puhdistus 

 

Irrota laatikko nostamalla ja vetämällä se ulos (katso kuva). Pese se juoksevan veden alla; tämä tulisi tehdä usein. 

Laitteen oven ja rummun huolto 

• Epämiellyttävien hajujen välttämiseksi jätä koneen ovi aina vähän auki, kun kone ei ole käytössä.  

Pumpun puhdistus 

Laite on varustettu itsepuhdistavalla pumpulla, joka ei vaati huoltoa. Voi kuitenkin tapahtua, että pienet esineet 
(kuten rahat tai napit) putoavat pieneen tilaan, joka suojaa pumppua ja joka sijaitsee sen alapuolella.  

! Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota pistoke  

Pieneen tilaan pääsemiseksi: 

1. Poista suojapaneeli koneen etupuolelta painaamalla   
paneelia ensin keskikohdasta ja sen jälkeen työnnä   
molemmasta reunasta alas, kunnes se on mahdollista irrottaa. (katso kuvasta) 

 

 

 

 

 

 
2. Ruuvaa suojus irti kiertäen vastapäivään (katso kuvasta): on tavallista,   

että sieltä tulee ulos hieman vettä. 

 



 

 

3. Puhdista sisäosa huolellisesti. 
4. Ruuvaa kansi takaisin paikoilleen. 
5. Asenna paneeli takaisin varmistaen, että ennen kuin sitä työnnetään konetta kohti,  

koukut on asetettu asianmukaisesti reikiin.  
 

Veden syöttöletkun tarkistus 

Tarkista veden syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Vaihda se välittömästi uuteen, mikäli siinä ilmenee 
halkeamia tai säröjä: sillä pesun aikana letkun on kyettävä kestämään suuria paineita, jotka voivat 
aiheuttaa letkun odottamattoman rikkoutumisen. 
 

! Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja. 

 
Varotoimet ja vinkit 

! Tämä pyykinpesukone on suunniteltu ja valmistettu noudattaen kansainvälisiä voimassa olevia 
turvallisuusmääräyksiä. Seuraavat tiedot koskevat käyttäjän turvallisuutta ja siten ne tulee lukea huolellisesti. 
 

Yleisturvallisuus 
• Tämä laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.  
• Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, henkisesti vammaisten tai muuten rajoitettujen ihmisten käyttöön ilman 

valvontaa. Myös ihmisille joilla ei ole tietoa, miten laitetta käytetään (myös lapset). Paitsi jos sitä käytetään 
valvonnan johdolla tai opetellaan laitetta käyttämään.  
Lapsille on kielletty leikkiä laitteella.  

-Älä kuivaa rummussa esineitä jotka ovat likaantuneet sellaisilla aineella, kuten: ruokaöljy, asetoni, alkoholi, 
bensiini, maaöljy, tarhanpoistaaja, tärpätti, vaikut ja vaikun poistaajat, tulee ennen rummunkuivatusta pestä 
kuumassa vedessä pesuaineen lisämäärällä.  
-Sellaisia esineitä kun vaahtokumi (lateksivaahto), suihkumyssyä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumiesineitä ja 
vaateita sekä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä ei voi kuivaa rummussa.  
-Huuhteluainetta ja samanlaisia tuotteita tulle käyttää ohjeiden mukaisesti 
-Rummunkuivaajan viimeinen ohjelman osa toimii ilma kuumuutta (viilennys ohjelma), jotta kaikki esineet 
olisivat sellaisella lämpötilalla joka niitä ei riko.  
VAROITUS! Älä pysäytä rummunkuivatinta ikinä ennen, kun kuivaus ohjelma on loppunut. Paitsi siinä 
tapauksessa, kun esineet otetaan heti pois koneesta, jotta kuumuus saisi hajota pois.  

• Älä koske konetta avojaloin tai silloin, kun kätesi tai jalkasi ovat märät tai kosteat. 
• Älä vedä syöttöjohdosta pistokkeen irrottamiseksi sähköpistorasiasta. Ota kiinni suoraan pistokkeesta. 
• Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on käynnissä. 
• Älä koske pesukoneesta poistuvaan veteen, koska se voi olla hyvin kuumaa. 
• Älä koskaan yritä aukaista tai sulkea luukkua väkisin, sillä tämä voi vahingoittaa luukun aukaisuun sijoitettua 

turvamekanismia, jonka tehtävänä on estää vahingossa tapahtuvat aukaisut. 
• Toimintahäiriön tapauksessa älä missään tapauksessa käsittele sisäisiä mekanismeja yrittääksesi korjata 

konetta. 
• Estä lasten pääsy koneen lähelle sen ollessa 

         toiminnassa. 
• Pesun aikana luukku voi kuumentua. 
• Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava 

         varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin raskas. 



• Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet pyykit pesukoneeseen. 
• Kuivausohjelman aikana koneen ovi on aika kuuma.  
• Älä käytä konetta sellaisien vaatteiden kuivaukseen, joita on pesty helposti syttyvillä aineilla.  

(esim. trikloorietyleeni) 
• Älä käytä konetta vaahtokumin tai sen kaltaisien esineiden kuivaukseen.  
• Varmista että vesihanaa on kuivausohjelman aikana avoinna.  

 

Hävittäminen 

• Pakkausmateriaalin hävittäminen: 
noudata paikallisia määräyksiä pakkausmateriaalin uudelleenkäyttämiseksi. 

• Sähköisten ja elektronisten laitteiden muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan direktiivi 2012/19/EL määrää, 
että hävitettäviä kodinkoneita ei tule laittaa tavallisten kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet tulee 
kerätä erikseen, jotta optimoidaan materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset vahingot terveydelle ja 
ympäristölle. Yliviivattu kori -tunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin muistuttamaan velvollisuudesta lajitella 
jätteet. Lisätietoja varten kodinkoneidenhävittämiseen liittyen niiden haltijat voivat kääntyä asianmukaisen 
julkisen palvelun tai jälleen-myyjien puoleen. 

  

Kuivaavan pyykinpesukoneen kuvaus 

Ohjauspaneeli  

 
Pesuainelaatikko: Käytä pesuainetta ja pesuainetta lisäaineiden pesemiseksi (katso "Pesuaineet ja 
pyykinpesukoneet"). 

ON / OFF-painike: Kytkee koneen päälle ja pois päältä. 

WASH CYCLE -painike: Pesusyklien ohjelmointiin. Tämä painike ei liiku pesusyklin aikana. 

TOIMINTAPAINIKKEET INDIKAATTORILLA: Käytetään saatavana valitaksesi käytettävissä olevat toiminnot. Vastaa 
valittua toimintoavalo pysyy päällä. 

LÄMPÖTILA-painike: Lämpötila- tai kylmävesisykli (katso "Mukauttaminen"). 

CENTRIFIER-painike: Asettaa linkousnopeuden tai sentrifugin sammuttamiseksi (katso "Säätö"). 

PESASYLÖN OHJELMA / AIKA-ALOITTUMINEN: Käytetään seuraamaan pesusyklin etenemistä. Polttava valo osoittaa 
pesusyklin vaiheen. Kun viivekäynnistystoiminto on asetettu, se palaa, kunnes näyttöön tulee aloita pesusykli (katso 
seuraava sivu). 



LUKITTU OVI -ilmaisin: Osoittaa, voidaanko ovi avata tai ei (katso seuraava sivu). 

START / PAUSE-painike valolla: Käynnistä tai keskeytä pesusykli. 

N.B. Paina tätä painiketta lopettaaksesi pesusyklin; vastaava oranssi valo vilkkuu, kun taas vastaava pesuvaiheen 
valo palaa. Jos LOCKED DOOR -ilmaisin sammuu, voit avata oven. Paina painiketta jatkaaksesi ohjelmaa mistä 
keskeytit. 

valmius- 

Tämä aluslevy, joka vastaa uutta energiansäästöä säännöt, varustetaan automaattisella valmiustilalla, jota 
käytetään, kun aktiivisuutta ei ole havaittu 30 minuutin ajan. 

Paina lyhyesti ON-OFF-painiketta ja odota konetta käynnistyy uudelleen. 

Virrankulutus pois päältä 0,5 W 

Virrankulutus päällä -tilassa: 8 W 

Merkkivalot 

Indikaattorit antavat tärkeää tietoa. He kertovat sinulle seuraavan: 

Viivästynyt aloitus: 

Kun VIITSTART-toiminto on aktivoitu (katso "Säätö"), valitun ajan valo alkaa vilkkua pesusyklin alkamisen jälkeen: 

 

Ajan kuluttua jäljellä oleva aika tulee näkyviin ja vastaava merkkivalo alkaa vilkkua: 

 

Määritetty ohjelma alkaa toimia, kun valittu viiveaika loppuu. 

Pesuohjelman vaihevalot: 

Kun haluttu pesusykli on valittu ja aloitettu, LEDit syttyvät yksi kerrallaan nykyisen jakson mukaisesti. 

  

1. pestä 
2. väri 
3. linko 
4. tyhjennys 

 



5. Pesusyklin loppu 

Toimintopainikkeet ja vastaavat valot 

Kun toiminto on valittu, vastaava merkkivalo syttyy. 

Jos valittu toiminto ei vastaa ohjelmoitua pesujaksoa, vastaava valo vilkkuu eikä toimintoa aktivoida. Jos valinta ei 
ole yhteensopiva toisen ennalta valitun tilan kanssa, ensimmäisen valitun toiminnon merkkivalo vilkkuu ja vain 
viimeinen valinta aktivoituu; vastaava merkkivalo osoittaa valitun vaihtoehdon.  

Lukittu oven valo  

Kun merkkivalo palaa, ovi lukitaan estämään sen avautumista; Varmista ennen oven avaamista, että merkkivalo ei 
pala (odota noin 3 minuuttia). Paina START / PAUSE-painiketta avataksesi oven pesusyklin aikana; ovi voidaan avata 
vain, kun LUKITTU OVI-merkkivalo ei pala. 

Pesusyklin aloittaminen 

1. Käynnistä se painamalla "ON / OFF" -painiketta. Kaikki LED-valot syttyvät hetkeksi, sitten vain valittua ohjelmaa 
vastaava LED-valo palaa ja START / PAUSE-LED-valo alkaa vilkkua. 

2. Laita pyykki sisään ja sulje ovi. 

3. Aseta haluttu ohjelma WASH CYCLE -painikkeella. 

4. Aseta pesulämpötila (katso "Säätö"). 

5. Aseta linkousnopeus (katso "Säätö"). 

6. Mittaa pesuaine ja lisäaineet (katso "Pesuaineet ja pyykinpesukoneet"). 

7. Valitse haluamasi toiminnot. 

8. Aloita pesusykli painamalla START / PAUSE-painiketta ja vastaava valo jää vihreään. 

Jos haluat peruuttaa määritetyn pesusyklin, paina START / PAUSE-painiketta ja valitse uusi ohjelma. 

9. Pesusyklin lopussa END-merkkivalo syttyy. Voit avata oven, kun LUKITTU OVI  -ilmaisin sammuu. Poista pyykki 
koneesta ja jätä koneen ovi säiliöön varmistaaksesi rummun täydellisen kuivumisen. Sammuta se painamalla "ON / 
OFF" -painiketta 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 
 



Pesuohjelmat ja lisävalinnat 
 
 
 
 

Pesuohjelmien taulukko 
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 Puuvilla esipesulla: erittäin likainen valkoinen 

pyykki 

90   C̊ 1000  • • •  4  

 Tavallinen puuvilla 60 :̊ erittäin likainen 

valkopyykki ja värinsä pitävä pyykki 

60    C̊ 

(max 90  C̊) 

1000   • •  4  

 Tavallinen puuvilla 40 :̊ keski- likainen valkopyykki 

ja värillinen pyykki 

40  C̊ 1000   • •  4  

 Synteettinen: vähän likainen (40) eritäin likainen 

(60) ja värinsä pitävä pyykki 

40-60    C̊ 800   • •  2  

 Kirjaava pyykki ja vähän likainen valkoinen pyykki  40    C̊ 1000   • •  4  

 Puuvilla 20    C̊: vähän likainen valkoinen ja 

kirjaava pyykki 

20    C̊ 1000   • •  4 

 20    C̊ fresh 20    C̊ 800   • •  1,5 

 Herkkä pyykki 30  C̊ 0   • •  1 

 Villainen: villa, kasmiiri jne. 40   C̊ 800   • •  1 

 Farkkut 40   C̊ 800   • •  1,5 

 Urheilu 30   C̊ 600   • •  1,5 

 Urheilujalkineet 30   C̊ 600   • •  Max 

2 

paria 

 Huuhtelu - 1000  - - • - 4 

 

Linkous + Veden poisto - 1000 - - - - - 4 

 

 

 

Näytöllä tai käyttöoppaassa näkyvä jakson pituus arvioidaan ja lasketaan vakio-olosuhteiden perusteella. Todellinen 

kestävyys voi vaihdella tekijöiden, kuten veden lämpötilan ja paineen, käytetyn pesuaineen määrän, ladatun pyykin 

tyypin ja määrän, pyykin tasapainon ja pyykinpesumahdollisuuksien mukaan. 

1) Koepesusykli EU: n direktiivin 1061/2010 mukaisesti: pesusykli 2 60 ° C: ssa. 

Tämä jakso on suunniteltu puuvillaa, normaalisti likaantunutta pyykkiä varten, ja se säästää tehokkaimmin sähköä ja 

vettä; sitä tulisi käyttää pyykkiin, jotka voidaan pestä 60 ° C: ssa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa ilmoitetusta 

arvosta. 

2) Koepesusykli EU: n direktiivin 1061/2010 mukaisesti: pesusykli 3 40 ° C: ssa. 

Tämä jakso on suunniteltu puuvillaa, normaalisti likaantunutta pyykkiä varten, ja se säästää tehokkaimmin sähköä ja 

vettä; sitä tulisi käyttää pyykkiin, jotka voidaan pestä 40 ° C: ssa. Todellinen pesulämpötila voi poiketa ilmoitetusta 

arvosta. 

Kaikille testauslaitoksille: 

2) Pitkä puuvillapesu: pesusykli 3 40 ° C: ssa. 

3) Synteettinen ohjelma sisältää: pesusyklin 4 40 ° C: ssa. 

Sport Intensive (ohjelma 12) on tarkoitettu voimakkaasti likaisten urheiluvaatteiden (mekot, housut jne.) Pesemiseen; 

Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme, että et ylitä "Taulukko" -kohdassa ilmoitettua maksimikuormitusta. Sport 

Light (ohjelma 13) on tarkoitettu voimakkaasti likaisten urheiluvaatteiden (mekot, housut jne.) Pesemiseen; Parhaan 



tuloksen saamiseksi suosittelemme, että et ylitä "Taulukko" -kohdassa ilmoitettua maksimikuormitusta. Suosittelemme 

pesunesteen ja puolen määrän kankaanpehmennyksen käyttöä. 

Urheilujalkineet (pesusykli 14) ovat urheilujalkineita; Parhaan tuloksen saamiseksi älä pese enempää kuin 2 paria 

kerrallaan. 

20 ° pesusyklit (20 ° vyöhyke) tarjoavat tehokkaan pesun matalassa lämpötilassa, vähentävät virrankulutusta ja 

säästävät ympäristöä ..20 ° pesusykli täyttää kaikki vaatimukset: 

Puuvillastandardi 20 ° C (ohjelma 6) sopii kevyesti likaantuneelle pyykille. Tehokkaat tulokset kylmällä vedellä, joka on 

verrattavissa pesemiseen 40 °: ssa, taataan käyttämällä erilaisia mekaanisia nopeuksia. 

Mix Light (ohjelma 7) Ihanteellinen normaalisti likaantuneille sekoitekuitukankaiden (puuvilla ja synteettiset) pesuille. 

Kylmän veden tehokas käyttö taataan käyttämällä erilaisia mekaanisia nopeuksia tasaisin väliajoin. 

20 'Refresh (ohjelma 8) sopii hyvin kevyesti likaisen pyykin päivittämiseen ja pesemiseen muutamassa minuutissa. Se 

kestää vain 20 minuuttia, mikä säästää sekä aikaa että energiaa. Voit käyttää sitä erityyppisten kankaiden (paitsi villa ja 

silkki) pesemiseen yhdessä 1,5 kg saakka. 

 

sovittaminen 

 
Lämpötilan hallinta 
Kierrä TEMPERATURE-nuppia asettaaksesi pesulämpötilan (katso pesusyklien taulukko). Lämpötilaa voidaan laskea tai jopa asettaa kylmään 

veteen  

Pesukone estää lämpötilan asettamisen automaattisesti jaksolle asetetun maksimiarvon korkeammaksi. 
Arvatud paitsi: Jos ohjelma 2 on valittu, lämpötila voidaan nostaa 90 ° C: seen. 
Sentrifugin nopeuden määrittäminen 
Kierrä SPIN SPEED -valitsinta asettaaksesi valitun pesusyklin linkousnopeuden. Suurimmat linkousnopeudet kullakin pesusyklillä ovat 
seuraavat: 
Pesusyklit Suurin linkousnopeus 
Puuvilla 1000 rpm 
Synteettinen 800 rpm 
Villa 800 rpm 
Vain silkki tyhjennetään 

Voit vähentää tai poistaa RPM: n valitsemalla symbolin.  

Pesukone estää automaattisesti nopeuden asettamisen suuremmaksi kuin jaksolle asetettu maksimiarvo. 
tehtävät 
Koneessa voidaan valita erilaisia toimintoja halutun tuloksen saavuttamiseksi. Aktivoi tämä ominaisuus: 
1. Paina lyhyesti vastaavaa toimintopainiketta; 
Toiminto 2 on käytettävissä, kun vastaava valo syttyy. 
Huomaa: Jos valo vilkkuu nopeasti, tämä tarkoittaa, että tätä toimintoosaa ei voida valita nykyiselle pesujaksolle. 

 
Tämän vaihtoehdon valitseminen antaa sinun säätää rummun, lämpötilan ja veden kierrosta vähentyneelle määrälle kevyesti likaista puuvillaa 

ja synteettistä pyykkiä (katso ”Pesusyklitaulukko”).   Antaa sinun pestä vähemmässä ajassa, mikä säästää vettä ja sähköä. 

Suosittelemme pesuainemäärän käyttöä, joka vastaa pyykin määrää. 

 Tätä toimintoa ei tule käyttää yhdessä pesusyklien kanssa. 1 2 3 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

 

Tämä ominaisuus säästää energiaa, koska se ei lämmitä vettä pyykin pesemiseen - etu sekä ympäristölle että energialle. Sen 

sijaan pesua tehostetaan ja veden optimointi varmistaa samat erinomaiset pesutulokset kuin vakiojaksolla. 
Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme nestemäisen pesuaineen käyttöä. ! Tätä toimintoa ei saa käyttää pesusyklien 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14 kanssa  

 ylimääräinen huuhtelu 

Valitsemalla tämän vaihtoehdon huuhteluaste paranee ja pesuaineen optimaalinen poisto taataan. Tämä on tärkeää herkälle iholle. 

 Sitä ei voi käyttää 8  ohjelmassa.  

 



Viivästynyt aloitus 

Tämä ajastin viivästyttää käynnistystä jopa 12 tunnilla. 
Paina painiketta toistuvasti, kunnes haluttua aikaa vastaava valo syttyy. Viidennen kerran painaminen peruuttaa toiminnon. 
N.B. Jos olet jo painanut START / PAUSE-painiketta, viiveaikaa voidaan lyhentää vain, kunnes määritetty ohjelma alkaa. 
Valik Tämä vaihtoehto on käytettävissä kaikissa ohjelmissa. 
 

Pesuaineet ja pyykki 
 

Pesuainelokero 
 
Hyvä pesutulos riipu myös pesuaineiden oikeasta määrästä. Kun laitatte liika pesuainetta, tämä ei takaa 
tehokampa pesua. Se voi aiheuttaa ympäristön saastetta ja jäännöksiä koneen sisällä. 

! Älä käytä käsipesuun tarkoitettuja pesuaineita, koska ne muodostavat liian paljon vaahtoa.  

! Käytä valkopuuvillapyykin pesussa esipesua ja pesuohjelmissa joiden lämpötila on enemmän kun 60 C̊ 

jauhemaisia pesuaineita.   

                                                        ! Katso pesuainemäärät aina valmistajan  

                                                          suositteleman määrän mukaan. Ava pesuainelokero   
                                                          ja kaada pesuaine tai muut lisäaineet seuraavasti. 
 
 
 
 
 

 
Lokero 1: pesuaine (pesujauhe) esipesua varteen 
Ennen pesuaineen laittamista lokeroon varmista, että lisäkuppi 4 on poistettu. 

Lokero 2: pesuaine (jauhemainen tai neste) 

Nestemäinen pesuaine tulisi kaada välittömästi ennen pesusyklin aloittamista. 

Lokero 3: lisäaineet (huuhteluaine jne.) 
Huuhteluaineen taso ei voi ylittää raja joka on merkitty keskitankoon ”max”. 
 

Pyykin esivalmistelu 
* Lajittele pyykit: 
- kankaan mukaan / kyltissä olevat tiedon mukaan 
- värin mukaan: erikseen kirjopyykit ja valkopyykki.     
* Tyhjennä vaatteiden taskut ja tarkistakaa napit. 
* Älä ylitä ”pesuohjelman taulukossa” olevia pyykin kokomääriä. 
 

Kuinka paljon pyykki painaa? 
1 liinavaate 400-500 gramma 
1 tyynypeite 150-200 gramma 
1 pöytäliina 400-500 gramma 
1 aamutakki 900-1200 gramma 
1 pyyhe 150-250 gramma 
 

Tasapainojärjestelmä 

Ylimääräisen värähtelyn välttämiseksi ja jotta pyykki jakautuisi pesukoneessa yhtäläisesti, pyörittelee rumpu ennen 
jokaista linkousta vähän nopeammin.  Jos monen kokeilun jälkeen kuitenkin pyykki ei ole tasapainossa, silloin 
linkousnopeus on tavallista pienempi. Kun pyykki on liian paljon tasapainoton, silloin kone jatkaa vaan rummun 



pyörittelemistä ja kokeile koko ajan jakaa pyykkiä paremmin koneessa. Linkousohjelma ei silloin käynnisty olenkaan. 
Jotta pyykki olisi koneessa tasapainossa olisi hyvää laitta isot ja pienet esineet sekaisin.  
 
 

Ongelmat ja korjaukset 
 
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia.  Ennen huoltoapuun soittamista (katso „Huolto“) tarkista, että 
ehkä häiriötä saa ratkaista itsenäisesti seuraavan luettelon avulla: 
 

Ongelma Mahdolliset syyt / Ratkaisu:  
 
Kone ei käynnisty. 

• Pistoketta ei ole työnnetty kunnolla seinäpistorasiaan. 
• On tapahtunut sähkökatkos. 
 

 
 
Pesuohjelma ei käynnisty. 
 

• Koneen ovi ei ole kunnolla kiinni. 
• Ei ole painettu painiketta ON/OFF. 
• Ei ole painettu KÄYNNISTYS/PAUSE-painiketta. 
• Vesihana ei ole auki. 
• Viivästetty käynnistys on asetettu  

 
 
Laitteeseen ei tule vettä  
(näyttö paneelilla on teksti ”H₂O”). 
 

• Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan. 
• Letku on taittunut. 
• Vesihana ei ole auki. 
• Vesi puuttuu. On vesikatkos. 
• Vesi ei tule riittävällä paineella. 
• Ei ole painettu KÄYNNISTYS/PAUSE-painiketta. 

 
 
 
 
Kuivaava-pyykinpesukone täyttää ja 
tyhjentää veden jatkuvasti. 
 

• Tyhjennysletku ei ole asetettu 65 – 100 cm:n korkeudella lattiatasolta 
(katso ”asennus”). 
• Letkun vapaa pää on veteen upotettu (katso ”asennus”). 
• Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa. 
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana, sammuta 
pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon ylimmissä 
kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi pesukone syöttää ja 
poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön poistamiseksi on mahdollista ostaa 
tarkoitukseen sopiva lappoilmiön estoventtiili. 

 
 
Kone ei poista vettä tai linkoa. 
 

• Valittuun ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien kanssa 
tulee käynnistää erikseen veden tyhjennys  
• Veden poistoletku on taittunut (katso ”asennus”). 
• Veden tyhjennyslaitteisto on tukossa. 

 
Kone tärisee paljon linkouksen aikana. 
 

• Koneesta ei ole poistettu kuljetustukia (katso ”asennus”). 
• Pesukone ei ole kunnollisesti vaakatasossa (katso ”asennus”). 
• Pyykinpesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso 

”asennus”).  

 
Koneesta vuotaa vettä. 
 

• Veden syöttöletku ei ole kunnollisesti kiinnitetty (katso ”asennus”). 
• Pesuainelokero on tukkiutunut; sen puhdistamiseksi katso ”puhdistus ja 
huolto”. 

• Veden tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnollisesti (katso ”asennus”). 

Merkkivalot ”lisävalinta” ja 
KÄYNNISTUS/PAUSE 
merkkivalo vilkkuu nopeasti yhdessä ja 
näyttöpaneelissa näkyy viankoodi  
(esim. F-01, F-…). 

• Kytke kone päältä pois ja otsa pistoke pois seinäpistorasiasta. Odota noin 1 
minuutti ja sen jälkeen laita pistoke takaisin seinäpistorasiaan. Käynnistä 
kone uudestaan. Kun ongelma ei hoituu, soita huoltoapuun.  

 
Pyykinpesun aikana muodostuu liikaa 
vaahtoa. 

• Pesuaine ei sovi konepesuun (siinä tulisi olla merkintä “konepesuun” tai 
”konepesuun ja käsinpesuun” jne.). 
• On käytetty liikaa pesuainetta. 

 


