
 

     PYYKINPESUKONE 

XPM46/XPM60 

KÄYTTÖOHJE 
 

 

 

 

 

 

Lisävarusteet: 

 veden sisääntuloletku   

HUOMIO: 

• Liitä laite virtaverkkoon jännitteellä 220V V, 50Hz, 

maadoitettuun pistosrasiaan. 

• Kaapelia ei saa venyttää, vääntää eikä puristaa. Mitään 
painavaa ei saa laittaa kaapelille. 

• Pistosrasian on oltava kuiva ja puhdas. 

• Jos virtakaapeli on vahingoittunut, käänny ammattilaiseen korjaamoon 
virtakaapelin vaihtoa varten. 

 



Turvallisuutta koskevat ohjeet: 

• Älä asenna laitetta matolle - kuohkea matto saattaa tukkia 

laitteen pohjalla olevat tuuletusreiät. 

• Laite on asennettava ainakin 5 cm etäisyyteen seinästä. 

• Laitetta ei saa asentaa kylypyhuoneeseen tai muunlaiseen kosteaan tilaan. 

Laitteen eriste saattaa vahingoittua ja aiheuttaa vahinkoa tai 

onnettomuuksia. Älä roiski äläkä kaada vettä laitteen ohjauspaneelille. Siitä 

saattaa syntyä sähköiskun tai laitteen 

rikkoutumisen vaara. 

• Älä sijoita kättäsi toimivaan laitteeseen. 

Vammautumisen vaara! Varo lapsia 

oleskelemasta toimivan laitteen läheisyydessä.  

• Pidä laite poissa suoralta auringonvalolta. 

• Laitteen läheisyydessä ei saa käyttää avotulta, haihtuvaa/tulenarkaa ainetta 

eikä polttaa savukkeita. Laitteen muoviosat saattavat vahingoittua tai 

syttyä palamaan. 

• Laitteessa ei saa käyttää vettä, jonka lämpötila on yli 50°C 

asteen. Tämä saattaa rikkoa laitteen. 

• Laitetta ei saa korjata itse. 

• Laitteelle ei saa sijoittaa liian painavia, kuumia ta helposti 

rikkoutuvia esineitä. 

• Älä pese pyykkiä polttoaineilla tai liuottimilla. 

• Lapset eivät saa leikkiä pyykinpesukoneen luona. 

• Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta tai 

kuumuudelta.  

 

 



PYYKIN PESEMINEN 

1. Kosketin on maadoitettava. 

2. Tyhjennysletkun on oltava alhaalla täydellisen tyhjentymisen 

varmistamiseksi. 

3. Aseta pistoke pistorasiaan. 

4. Kytke vesiletku täyttöaukkoon, kunnes kuulet napsahduksen. 

Asenna laite ohjeissa suositetulla tavalla. 

• Liitä vesiletku laitteen täyttöliitokseen. Poisvuodon 

letkun sijainti ei pitäisi ollaa korkeammalla 10 cm:ä, 

muussa tapauksessa on veden poisvuoto estetty. 

• Letkun päällä ei saa polkea eikä letkua saa puristaa 

kokoon.  

 

Valmistelut ennen pyykinpesua 

1. Sijoita laite tasaiselle vaakasuoralle ja vakaalle alustalle. Sijoita laite 

muista esineistä ainakin 5 cm etäisyyteen. 

2. Kytke veden sisääntuloletku laitteeseen. Aukaise vesihana. 

3. Varmista, että laite on turvallisesti liitetty virtaverkkoon.  

4. Ohjaa poisvuotoletku viemäriin. 

 

Ennen pyykinpesua: 

• Varmista, että olet poistanut kaikki esineet vaatteiden taskuista. 

• Sulje kaikki napit ja vetoketjut. 

• Älä tunge laitetta liian täyteen. Älä laita pyykkiä koneeseen liian 

kokoontaitettuna. 

 

Pyykin paino (likimäärin): 

− Pussilakana – 900g 

− Yöasu – 200g 

− Puuvillapaita – 300g 



− T-paita - 180g 

− Alusvaatteet - 70g 

− Sukat - 50g 

− Lakana - 600g 

− Takki - 800g 

− Farkut - 800g 

− Työvaatteet - 1200g 
 

! Laita pyykinpesujauhetta kohtalaisesti, siten vältät liiallisen vaahtoamisen, 
huomioi myös pyykin likaisuutta. 
 

Pesujauhen annostelu: 

PYYKKEJÄ Veden määrä PESUJAUHEN MÄÄRÄ 

Kondensoitu Normaali 

YLI 3,6 kg Korkea (48 L) 36 g 57 g 

3,6 - 2 kg Keskimäinen (40 L) 30 g 48 g 

ALLE 2 kg Matala (36 L) 25g                                                       40g 

 

Pesujauhen annostelu (villavaatteiden pesu): 

PYYKKEJÄ Veden määrä PESUJAUHEN MÄÄRÄ 

Kondensoitu Normaali 

YLI 3,6 kg Korkea (48 L) 10 ml 29 ml 

3,6 - 2 kg Keskimäinen (40 L) 8 ml 24 ml 

ALLE 2 kg Matala (36 L) 7 ml                                                       20 ml 

1. Katso taulukosta pesuaineen määrä. 

2. Kun peset herkkää pyykkiä, käytä sopivaa ohjelmaa. 

           3. Jos peset villakangasta, valitse erityinen pesuaine. 

Pesujauheen liuottaminen: 
1. Pane jauhe veteen, kun vedenpinta on alhainen. 

2. Aseta kytkin vakioasentoon. 
3. Käynnistä kone ja anna sen pyöriä 1 minuutin ajan. 

4. Kun jauhe on liuennut, laita pyykki ja lisää vesimäärä vaaditulle tasolle. 

           5. Valitse oikea pesuaika. 
 



!Villakankaat ovat pääosin kanin hiuksia ja villaa. Älä pese niitä suoraan 
koneessa! 

1. Valitse tuloveden taso: lisä kuuma vesi (alle 50 oC!) ja valitse oikea veden 

taso. 

2. Aseta pesuaine: villakangaspesuaine. Eläinten karvoista tehtyjen 
kankaiden vaurioiden estämiseksi käytä neutraalia pesuainetta ilman 
entsyymejä. 

3. Pyykin lataaminen: villaiset esineet on laitettava koneeseen verkossa ja 

pestävä. 

4. Pesu: pese ensin vähäisellä vedellä 2 minuutin ajan, sitten lisäämällä 
vettä vielä 2 minuutin ajan. Ota pyykki pois ja aseta jalustalle pitääksesi ne 

kunnossa. Älä kuivaa villapyykkejä auringossa. 

 

Pyykinpesu 

• Täytä kone tarpeellisella määrällä vedellä, lisä sopiva määrä 
pyykinpesuainetta 

• Laita vaatteet koneeseen yksitellen 

• Valitse sopiva vesivirta 

• Käynnistä kone ja säädä ajastin halutulle ajalle. 

• Pyykin pesemisen jälkeen ohjaa poisvuotoletku viemäriputkeen ja anna 
veden vuotaa pois. 
 

Huomio! 
 

1. Jos rummussa on paljon vettä, se voi roiskua ulos. 
2. Pesun vaurioiden tai muodonmuutosten estämiseksi on parempi     
kiinnittää hihnat ja sulkea lukot. 
3. Valmistele pyykki kuvan osoittamalla tavalla.  
4. Kaikki taskut on tyhjennettävä, kolikot, naulat jne. 
Poistettava 
5. Käännä karvaiset osat sisäänpäin. 

           6. Pese väriaineet erikseen. 
 

  
 
 



 
 
VEDEN TASON OIKEA VALINTA 
 
Säästävämpää toimintaa ja parasta tulosta varten täytä laite vedellä vähän yli 
puolen. Pyykin laittamisella veteen nousee myös veden taso. 
 

Pesuaikaa: 
Veden taso Veden määrä Pyykki Pesuaika 

Standard Keskimäinen (40 L) Korkea (48 
L) 

Sünteetikka 4-6 min 

Puuvilla, lina 8-11 min 

Erittäin likainen 

pyykki 

12-15 min 

LAKANAT 9-13 min 

 
 
SUODATTIMEN PUHDISTUS 
 
Pyykinpesukoneessa on suodatin, joka on puhdistettava jokaisen käyttökerran 

jälkeen. 

1. Irrota suodattimen kansi 
Paina varovasti alas suodattimen yläreunassa sijaitseva kiinnitys ja vedä 
suodatin ulos. Irrota verkko kehyksellä. 

2. Puhdista suodatin. 
Huuhtele se juoksevalla vedellä. 

3. Asenna suodatin takaisin. Puhdistuksen jälkeen laita suodatin paikalleen ja 
laita sen kansi takaisin painalluksella.  

 
Käytön jälkeen: 

• Vuodata vesi ulos koneesta. 

• Irrota laite virtaverkosta. 

• Puhdista kotelo kostealla pyyhkeellä. 

• Kelaa letkut kokoon. 

• Koneelle ei saa kaataa tai roiskia vettä. 
 



Huomio: Laitteen takuu peruuntuu käyttöohjeiden laiminlyönnin tapauksessa tai 
jos laite liitetään virtaverkkoon, minkä jännite poikkeaa laitteen arvokilvessa 

annetuista tiedoista. 

VIANETSINTÄ 

Laite ei toimi • Laite ei ole liitetty virtaverkkoon / 
sähkökatkaisu 

• Siipipyörän pyöriminen on estetty 

Laite ei päästä vettä pois • Letku on väärässä liitoksessa 

• Letku on jäätynyt 

Melu toiminnan aikana • Vierasesineitä on joutunut koneeseen 

Epätavallinen melu tai tärinä • Laite ei sijaitse vakaalla tasaisella alustalla 

• Kansi on auki 

• Vettä on liikaa 

Uuden laitteen sisällä on 
hieman vettä 

• Laitetta on testattu tehtaalla – hieman vettä 
poisvuotoreiästä on normaalia 

 

Jos koneeseen jäänyt vesi on jäätynyt, kaada lämpimää vettä koneeseen (ei yli 

50C asteen) ja anna hieman sulaa. Käännä siipipyörää käsin. Kaada vesi ulos ja sen 

jälkeen kone on taas käyttövalmis. 

Huomio: Jos on vaara, että laite jäätyy, tyhjennä laite jokaisen käyttökerran 

jälkeen vedestä huolellisesti. 

 
 


