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Kiitos
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Takuu
Tuotteessa on laatua koskeva kuluttajatakuu.
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TURVALLISUUS
Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Säilytä ohjeet ja pidä ne lähellä tuotetta tulevaa
käyttöä varten. Kaikki takuut raukeavat, jos näitä ohjeita ei noudateta.

Huomautukset

VAROITUS!
Käytetään, kun henkilövahinkojen riski on olemassa.

OLE VAROVAINEN!
Käytetään, kun tuotteen vahingoittumisen riski on olemassa.

HUOMAA!
Yleisiä tietoja, jotka käyttäjän tulee tietää.

Vinkkejä, joista voi olla hyötyä.

Aiottu käyttötarkoitus
Tämä tuote on tarkoitettu vain seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Sisäkäyttö kotitaloudessa tai kodinomaisessa ympäristössä, kuten:

– kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön keittiötilat
– maatilat;
– asiakaskäyttö hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa
– aamiaismajoituspaikoissa.

• Konepestävien vaatteiden ja tekstiilien pesu pesuaineliuoksessa.
• Pesu kuluttajakäyttöön myytävillä vähän vaahtoavilla pesuaineilla ja hoitotuotteilla, jotka sopivat käytettäväksi päältä

täytettävässä pesukoneessa tai pesukone-kuivausrummussa.

Lasten ja vajaakykyisten henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Anna seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden käyttää tuotetta vain, jos he ovat valvonnassa tai jos heille on
annettu ohjeet tuotteen turvallisista käyttötavoista. Heidän on ymmärrettävä käyttöön liittyvät vaarat.

• Lapset. (Alle 8-vuotiaiden lasten tulee olla jatkuvassa valvonnassa.)
• Henkilöt, joilla on rajallinen fyysinen, aisti- tai henkinen kapasiteetti.
• Henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja osaamista.

VAROITUS!
• Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
• Älä anna lasten puhdistaa tuotetta ilman valvontaa.

VAROITUS!
Vaarana on, että eläimet ja lapset saattavat kiivetä tuotteen sisään. Tarkista laitteen sisus aina ennen käyttöä.

VAROITUS!
Lasiluukku voi tulla erittäin kuumaksi käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit erossa tuotteesta käytön aikana.
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Yleinen turvallisuus
VAROITUS!
• Älä pese tai kuivaa tekstiilejä, jotka on puhdistettu, pesty, liotettu tai kostutettu syttyvillä tai räjähtävillä

aineilla, kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuliuottimilla, kerosiinilla
jne. Seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.

• Huuhtele tällaiset pyykit huolellisesti käsin ennen pesemistä.

VAROITUS!
Sähköiskun vaara!

• Vahingoittuneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoliike
tai vastaava pätevä asiantuntija.

• Jos kone on vaurioitunut, sitä ei saa käyttää, ellei valmistaja, sen valtuutettu huoltoyritys tai vastaavat
pätevät henkilöt ole korjanneet sitä.

• Ennen tuotteen puhdistusta tai huoltotöiden tekemistä irrota tuote verkkovirrasta.
• Älä käytä pistoketta, jonka nimellisvirta on pienempi kuin tuotteen.
• Älä koskaan vedä virtapistoketta pistorasiasta märillä käsillä.

OLE VAROVAINEN!
• Älä kiipeä tai istu tuotteen päälle.
• Älä nojaa tuotteen luukkuun.
• Älä sulje ovea liian suurella voimalla. Jos luukun sulkeminen on vaikeaa, tarkista, ettei pyykkiä ole sen

välissä.
• Älä pese mattoja tuotteessa.

OLE VAROVAINEN!
Tuotetta siirtäessä:

• Asianmukaisesti pätevän henkilön on asennettava kuljetuspultit takaisin koneeseen.
• Koneessa mahdollisesti oleva vesi on poistettava koneesta.
• Käsittele tuotetta varoen. Älä koskaan nosta konetta ulostyöntyvien osien varassa.
• Älä käytä tuotteen luukkua sen nostamiseen kuljetuksen aikana.
• Tämä tuote on painava. Kuljeta varoen.

Turvallisuus asennuksen aikana
VAROITUS!
Ennen tuotteen asennusta tarkasta se ulkoisesti näkyvien vaurioiden varalta. Älä asenna tai käytä
vaurioitunutta tuotetta.

VAROITUS!
Älä asenna konetta

• pesuhuoneeseen, erittäin märkään tilaan tai tilaan, jossa on suuri kosteus
• tilaan, jossa on räjähdysvaarallisia tai syövyttäviä kaasuja tai
• lukittavan oven, liukuoven tai tuotteesta katsoen vastakkaisella puolella olevalla saranalla varustetun oven

taakse.

VAROITUS!
Riittävä ilmanvaihto tarvitaan, jotta kaasut eivät virtaa takaisin tilaan muita polttoaineita polttavista laitteista,
avotuli mukaan luettuna.

VAROITUS!
• Ota kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit pois ennen tuotteen käyttöä. Muuten seurauksena voi olla

vakava vahinko.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara!
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VAROITUS!
• Varmista, että asianmukaisen pätevyyden omaava henkilö on kytkenyt tuotteen vesi- ja sähköverkkoon

valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
• Vahingoittuneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama

huoltoliike tai vastaava pätevä asiantuntija.
• Kytke virtapistoke maadoitettuun kolminapaiseen pistorasiaan. Tarkista huolellisesti, että pistorasia on

asianmukaisesti ja luotettavasti maadoitettu.
• Tarkista, että koneen virtapistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen ja ettei kone ole virtajohdon päällä.
• Kun asetat konetta vaakasuoraan, kaikkien neljän jalan lukitusmutterit on kiristettävä tiukasti koteloa

vasten.
• Tarvittaessa varmista, että esimerkiksi matto ei tuki tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja.
• Käytä tuotteen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen.

OLE VAROVAINEN!
• Tuloletku on kytkettävä kylmän veden vesijohtoverkkoon.
• Älä taivuta, purista tai irrota veden tuloletkua.
• Älä taivuta tai venytä poistoletkua.
• Vedä poistoletku asianmukaisesti, sillä se voi aiheuttaa vesivuodon vaurioituneena.
• Jos poistoletku on liian pitkä, älä tunge sitä väkisin koneen sisään, sillä tämä aiheuttaa epätavallisia

ääniä.

OLE VAROVAINEN!
• Ennen kuin peset pyykkiä ensimmäistä kertaa, pesuohjelma on suoritettava loppuun rumpu tyhjänä.

Turvallisuus käytön aikana
VAROITUS!
• Syttyvät, räjähtävät tai myrkylliset liuottimet ovat kiellettyjä. Bensiiniä ja alkoholia tms. ei saa käyttää

pesuaineena. Käytä vain konepesuun sopivia pesuaineita.

VAROITUS!
• Irrota tuotteen virtapistoke ja katkaise veden syöttö aina käytön jälkeen.

VAROITUS!
• Varo palovammoja, kun kuuma vesi poistuu tuotteesta.
• Jos tuotteessa on toiminto, jolla voi tauottaa pesuohjelman ja lisätä lisää vaatteita, älä käytä toimintoa,

kun veden pinta on yli sisärummun ¨kehän tai lämpötila-asetus on korkea.
• Kun rumpu pyörii edelleen ja rummussa on paljon kuumaa vettä, luukun avaaminen ei ole turvallista, eikä

luukkua voi avata väkisin.
• Älä koskaan lisää vettä käsin pesun aikana.

OLE VAROVAINEN!
• Kun pesuohjelma on valmis:

– odota kaksi minuuttia ennen luukun avaamista ja
– tarkista, onko rummun sisällä oleva vesi poistunut, ennen kuin avaat luukun. Älä avaa luukkua, jos

vettä näkyy.

OLE VAROVAINEN!
• Huuhteluaineita tai vastaavia tulee käyttää huuhteluaineen ohjeiden mukaisesti.
• Terävät ja lujat esineet, kuten kolikot, rintaneulat, naulat, ruuvit, kivet jne., voivat aiheuttaa vakavia

vaurioita tälle koneelle. Tarkista, että kaikki taskut ovat tyhjiä.

OLE VAROVAINEN!
• Ennen kuin peset pyykkiä ensimmäistä kertaa, pesuohjelma on suoritettava loppuun rumpu tyhjänä.
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Turvallisuus huollon aikana
VAROITUS!
• Vain valtuutetut asentajat saavat tehdä korjauksia.
• Jos kohtaat tuotteen käytössä ongelmia, joita kattavan käyttöohjeen vianmääritystiedot eivät auta

ratkaisemaan, sammuta virta tuotteesta, irrota se virtalähteestä, kytke veden syöttö pois ja ota yhtyettä
tukeemme.

VAROITUS!
Kytke virran ja veden syöttö tuotteeseen pois ennen minkään huoltotoimien tekemistä.

VAROITUS!
Käytön aikana poistopumpussa voi olla kuumaa vettä. Älä koskaan irrota pumpun kantta pesusyklin aikana,
odota aina, että tuote on saanut syklin loppuun ja kaikki vesi on tyhjennetty.

OLE VAROVAINEN!
• Älä käytä tämän tuotteen puhdistamiseen liuottimia, alkoholia, muurahaishappoa sisältäviä tuotteita,

hankaavia puhdistusaineita, lasinpuhdistusaineita tai yleispuhdistusaineita. Muovipinnat ja muut osat
voivat vahingoittua.

• Käytä käsineitä, kun puhdistat tuotetta.
• Jos pumpun kantta ei asenneta oikein takaisin poistopumpun suodattimen puhdistuksen jälkeen, tästä

aiheutuu vesivuodon riski.

Hävittäminen
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti. Kansallisten ja paikallisten määräysten mukainen pakkausten
kierrättäminen voi vähentää raaka-aineiden kulutusta ja kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.
Tämä tuote on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU
mukaisesti. Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, ettei tätä tuotetta tule hävittää
kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun kierrätykseen.
Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvia haitallisia vaikutuksia, joita voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.
Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jätehuollosta vastaavaan
viranomaiseen, jätehuoltopalveluusi tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
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PIKAOPAS

Ennen pesua

Pesu

Pesun jälkeen
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ALOITTAMINEN

Asentaminen
Katso kappale "Asentaminen", sivu 29

Pesukoneeseen tutustuminen

Säätimet

A. Ohjelmanvalitsin
B. Asetuksen merkkivalot
C. Virtakatkaisin
D. Käynnistys/keskeytys
E. Lisävalinnat, asetukset ja toiminnot

Pesuaineen annostelija

A. Esipesun pesuaine
B. Pesuainelukko (irrota annostelija painamalla alas)
C. Huuhteluaine
D. Pääpesun pesuaine
E. Enimmäismäärän ilmaisin

VAROITUS!
Syttyvät ja räjähtävät tai myrkylliset liuottimet ovat kiellettyjä. Bensiiniä ja alkoholia tms. ei saa käyttää
pesuaineena. Käytä vain konepesuun sopivia pesuaineita.

OLE VAROVAINEN!
Älä täytä enimmäismäärän ilmaisimen yli, kun lisäät pesuainetta, huuhteluainetta tai lisäaineita.
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Lisävarusteet

A. Kuljetusreiän tulpat
B. Kuljetuspultit
C. Poistoletkun pidin
D. Vedenottoletku

Kuljetusreiän tulpat Reikien tulppaamiseen, kun kuljetuspultit on otettu pois.

Kuljetuspultit Koneen suojaamiseen kuljetuksen aikana.

Poistoletkun pidin Letkun kiinnittämiseen ja taittumien estämiseen esimerkiksi, kun letku laitetaan
lavuaarin reunan yli.

Vedenottoletku Koneen kytkemiseen vesijohtoverkkoon.

Käytä lapsilukkoa
Aktivoi lapsilukko lasten tahattoman käytön estämiseksi.
1. Paina ja 3 sekunnin ajan, kunnes äänimerkki kuuluu.

Kaikki painikkeet paitsi lukittuvat.
2. Poista lapsilukko käytöstä painamalla ja 3 sekunnin ajan.

HUOMAA! Virran sammuttaminen ja kytkeminen ei poista lapsilukkoa käytöstä.

Etsi mallikoodi

Mallikoodi on painettu tuotteessa olevaan kilpeen. Tarvitset koodin löytääksesi kattavat ja uusimmat tiedot, huoltoa ja
tukea tuotemallillesi.

HUOMAA!
Tämä tuote ja merkinnän teksti ovat esimerkkejä. Tuotteesi ja tekstisi voivat olla ulkoasultaan ja sisällöltään
erilaisia.
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Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Suorita pesusykli tyhjänä
Tarkista, että kone on asennettu oikein.
1. Kytke virtajohto.
2. Avaa vesihana.
3. Käynnistä pesuohjelma.

HUOMAA! Älä laita pyykkiä koneeseen.

Kone on käyttövalmis, kun ohjelma on suoritettu loppuun.
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PESU

Ennen jokaista pesua

1. Tarkista vaatteen hoito-ohjemerkinnät.
2. Ota kaikki tavarat pois taskuista.

OLE VAROVAINEN! Terävät ja lujat esineet, kuten kolikot, rintaneulat, naulat, ruuvit, kivet jne., voivat aiheuttaa
vakavia vaurioita tälle pesukoneelle.

3. Solmi mahdolliset vyöt ja kiinnitä vetoketjut tai napit.
4. Laita pienet esineet pesupussin sisään.

Voit käyttää myös tyynyliinaa.

5. Käännä helposti nyppyyntyvät ja pitkäkarvaiset kankaat nurin
6. Erottele vaatteet kangastyypin mukaan.

Aloita pesu

OLE VAROVAINEN!
Tarkista ennen pesua, että kone on asennettu oikein.

HUOMAA!
Säästä energiaa ja vettä.

• Täysin pesukoneellisten peseminen säästää energiaa ja vettä. Enimmäiskapasiteetti vaihtelee ohjelman
mukaan.

• Yleisesti ottaen mitä matalampi ohjelman lämpötila ja pidempi kesto, sitä vähemmän se kuluttaa
energiaa.

1. Kytke virta painamalla .
2. Lisää vaatteet.
3. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
4. Valitse asetukset ja lisävalinnat tarpeen mukaan.
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5. Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuaineen annostelijaan tarvittaessa.
HUOMAA! Käytä pestävälle pyykille, valitulle pesuohjelmalle ja lämpötilalle sopivaa pesuainetta.

6. Sulje rummun luukku.
7. Sulje koneen luukku.
8. Käynnistä ohjelma painamalla .

Kun pesu on valmis, äänimerkki kuuluu.

VAROITUS!
• Älä koskaan lisää vettä käsin pesun aikana.
• Kun ohjelma on valmis, odota kaksi minuuttia ennen luukun avaamista.
• Tarkista, onko rummun sisällä oleva vesi poistunut, ennen kuin avaat luukun. Älä avaa luukkua, jos vettä

näkyy.
• Varo palovammoja, kun kuuma vesi poistuu koneesta.

Lisävalinnat, asetukset ja toiminnot
Lapsilukko
Estää koneen tahattoman käytön. Katso kappale "Käytä lapsilukkoa", sivu 12.

Viive
Viivästyttää pesuohjelman alkua määritetyllä ajalla. Viiveaika on enintään 9 tuntia.

Luukun lukko
Estää luukun avaamisen pesun aikana. Aktivoituu automaattisesti.

Lisähuuhtelu, Esipesu
• Lisähuuhtelu: Pyykkien lisähuuhtelu.
• Esipesu: Pyykkien lisäpesu ennen pääpesua. Tämä auttaa tuomaan lian vaatteiden pintaan.

Linkousnopeus, Mykistä/poista mykistys
• Linkousnopeus: Säätää linkousnopeutta.
• Mykistä/poista mykistys: Mykistää äänimerkin tai ottaa sen käyttöön.

Lämpötila
Säätää lämpötilaa.

Muuttaa linkousnopeutta
1. Käy käytettävissä olevat nopeudet läpi painamalla : (600, 800, 1000, 1200)

HUOMAA!
Kun linkousnopeuden merkkivalo ei pala, linkousnopeus on 0.

HUOMAA!
Suurempi linkousnopeus tuottaa enemmän melua ja vähemmän jäännöskosteutta.

Vaihda lämpötila
1. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
2. Käy käytettävissä olevat lämpötilat läpi painamalla : (20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)
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Käytä Viive lisävalinta
1. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
2. Vaihda asetuksia ja valitse lisävalinnat tarpeen mukaan.
3. Käy käytettävissä olevat viiveajat läpi painamalla .
4. Paina .

Pesusykli alkaa viiveajan kulumisen jälkeen.

Voit peruuttaa viiveajastimen käymällä valittavissa olevat viiveajat läpi painamalla , kunnes
merkkivalot 9H, 6H, 3H eivät pala.

Käytä Lisähuuhtelu lisävalinta
1. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
2. Käy läpi valittavissa olevat lisävalinnat painamalla , kunnes merkkivalo syttyy.
3. Paina .

Käytä Esipesu lisävalinta

HUOMAA!
Sinun on lisättävä esipesun pesuaine, kun valitset tämän lisävalinnan. Katso kappale "Pesuaineen
annostelija", sivu 11.

1. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
2. Käy läpi valittavissa olevat lisävalinnat painamalla , kunnes merkkivalo syttyy.
3. Paina .

Mykistä äänimerkki ja poista sen mykistys

HUOMAA!
Äänimerkki ei kuulu, kun se on mykistetty.

1. Mykistä äänimerkki painamalla 3 sekunnin ajan.
2. Poista äänimerkin mykistys painamalla 3 sekunnin ajan.

Asetus pysyy muistissa seuraavaan nollaukseen asti.

Pesuohjelmat

20 °C
20 °C oletuslämpötilana. Myös kylmän veden voi valita.

Oletuslämpötila 20 °C

Oletusaika 1:01

Oletuslinkousnopeus 1000 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 3,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine Olennainen
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Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu

Vauvanvaatteet
Pitää pesulämpötilan yli 60 °C:ssa yli 30 minuutin ajan haitallisten bakteerien poistamiseksi.

Oletuslämpötila 60 °C

Oletusaika 1:42

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Puuvilla
Kulutusta ja lämpöä kestäville puuvilla- tai pellavatekstiileille.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 2:40

Oletuslinkousnopeus 1200 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Hienopyykki
Pestäville hienopyykkitekstiileille, jotka ovat silkkiä, satiinia, tekokuituja tai sekoitekankaita.

Oletuslämpötila 20 °C

Oletusaika 0:49

Oletuslinkousnopeus 600 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 2,0 kg

Esipesun pesuaine -
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Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu

Rummun puhdistus
Puhdistaa koneen rummun 90 °C:ssa. Ei pyykille.

Pesuvaikutuksen parantamiseksi voit käyttää pesukoneisiin tarkoitettua kloorivalkaisuainetta. Noudata
valkaisuaineen mukana toimitettuja ohjeita.

Oletuslämpötila 90 °C

Oletusaika 1:18

Oletuslinkousnopeus -

Enimmäistäyttö, pesu -

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine -

Huuhteluaine -

Valinnat • Viive

ECO 40-60
Suositellaan normaalilikaiselle puuvillapyykille.

HUOMAA!
Tämä ohjelma pystyy pesemään hoito-ohjeiden mukaan 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestävän pyykin kerralla
samassa syklissä.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 3:16

Oletuslinkousnopeus 1200 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive

Tehopesu
Pesuaika pitenee paremman pesutuloksen saamiseksi.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 3:48
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Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,07,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive

Farkut
Erityisen tehokas farkuille.

Oletuslämpötila 60 °C

Oletusaika 1:45

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Sekoitekankaat
Sekapyykki, joka sisältää puuvilla- ja tekokuitutekstiilejä.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 1:37

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Lyhyt 15 min
Erityisen lyhyt ohjelma. Sopii pienille määrille vähän likaantunutta pyykkiä.

Oletuslämpötila Kylmä vesi

Oletusaika 0:15
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Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 2,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive

Pika 45 min
Energiansäästöohjelma, joka sopii pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 0:45

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 2,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Huuhtelu
Lisähuuhtelu ja linkous.

Oletuslämpötila -

Oletusaika 0:20

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine -

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu

Linkous
Lisälinkous valittavalla linkousnopeudella.

Oletuslämpötila -

Oletusaika 0:12

Oletuslinkousnopeus 800 rpm
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Enimmäistäyttö, pesu 6,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine -

Huuhteluaine -

Valinnat • Viive

Urheiluvaatteet
Urheiluvaatteiden pesuun.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 1:31

Oletuslinkousnopeus 800 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 3,03,5 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Tekokuitu
Tekokuitujen, kuten paitojen, takkien ja sekoitekankaiden pesemiseen. Neulevaatteita pestäessä pesuaineen määrää
tulee vähentää liiallisen vaahtoamisen välttämiseksi.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 2:20

Oletuslinkousnopeus 1200 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 3,0 kg

Esipesun pesuaine Valinnainen

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
• Esipesu

Villa
Käsin- tai konepestävä villa tai paljon villaa sisältävät tekstiilit. Hellävarainen pesuohjelma, joka on suunniteltu estämään
kutistuminen. Sisältää pidempiä jaksoja ilman rummun pyörimistä.

Oletuslämpötila 40 °C

Oletusaika 1:07
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Oletuslinkousnopeus 600 rpm

Enimmäistäyttö, pesu 2,0 kg

Esipesun pesuaine -

Pääpesun pesuaine Olennainen

Huuhteluaine Valinnainen

Valinnat • Viive
• Lisähuuhtelu
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PUHDISTUS
Tuotteen asianmukainen huolto voi pidentää sen käyttöikää.
Käytä tarvittaessa pesukoneille tarkoitettua kalkkijäämien poistoainetta. Noudata poistoaineen mukana toimitettuja
ohjeita.

VAROITUS!
Irrota koneen virtapistoke ja sulje hana ennen huollon aloittamista.

OLE VAROVAINEN!
Älä käytä tuotteen puhdistamiseen alkoholia, liuottimia tai kemikaaleja.

Puhdista ulkopinta
• Tarvittaessa puhdista pinta laimennetuilla hiomattomilla neutraaleilla pesuaineilla.
• Jos vettä virtaa yli, pyyhi se heti pois liinalla.

OLE VAROVAINEN!
• Älä käytä teräviä puhdistustyökaluja.
• Älä käytä muurahaishappoa tai liuottimia, kuten alkoholia ja kemikaaleja tms.

Puhdista pesuaineen annostelija
Puhdista pesuaineen annostelija 3 kuukauden välein.

1. Avaa luukku.
2. Paina painike alas.
3. Nosta annostelija.
4. Puhdista annostelija vedellä.
5. Aseta annostelija paikalleen ja paina painike alas.
6. Paina annostelijan päältä, kunnes se on takaisin paikallaan.

Annostelijasta kuuluu naksahdus, kun se on oikein asennettu.
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Puhdista rumpu
• Poista heti kaikki ruoste, jota metalliosat jättävät rummun sisään.

OLE VAROVAINEN!
– Käytä klooritonta pesuainetta.
– Älä käytä teräsvillaa.

• Tarvittaessa suorita rummun puhdistukseen tarkoitettu ohjelma. Katso kappale "Rummun puhdistus", sivu 18.

Puhdista hanan tulosuodatin
Puhdista pesuaineen annostelija 3 kuukauden välein. Hanan tulosuodattimet on puhdistettava, jos veden syöttö
heikkenee.

1. Sulje hana ja irrota vedenottoletku hanasta.
2. Puhdista suodatin.
3. Kiinnitä vedenottoletku takaisin hanaan ja avaa hana.

Puhdista koneen tulosuodatin
Puhdista pesuaineen annostelija 3 kuukauden välein. Koneen tulosuodatin on puhdistettava, jos veden syöttö heikkenee.
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1. Sulje hana ja avaa ottoputki koneen takaa.
2. Irrota ottoputki.
3. Puhdista suodatin harjalla.
4. Kiinnitä ottoputki takaisin ja avaa hana.

Suodattimen voi irrottaa ja pestä erikseen.

Puhdista poistopumpun suodatin
Poistopumpun suodatin on suunniteltu sieppaamaan kuidut ja pienet vierasesineet. Puhdista suodatin säännöllisesti
koneen normaalin toiminnan varmistamiseksi.

VAROITUS!
Irrota koneen pistoke ennen suodattimen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.

VAROITUS!
• Ole varovainen. Vesi voi olla kuumaa!
• Anna pesuaineliuoksen jäähtyä ennen suodattimen puhdistamista.

OLE VAROVAINEN!
Älä koskaan irrota pumpun kantta pesusyklin aikana. Odota aina, että kone on päässyt syklin loppuun ja on
tyhjä.
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1. Avaa suodattimen kansi.
2. Käännä suodatinta vastapäivään ja vedä se ulos.
3. Poista mahdolliset vierasesineet.
4. Laita suodatin takaisin paikalleen ja sulje kansi.

OLE VAROVAINEN!
Tarkista, että venttiilin suojus on asennettu takaisin oikein; kiinnikkeiden tulee olla oikein linjassa, tai vettä voi
vuotaa.
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VIANMÄÄRITYS

Vianmääritys
VAROITUS!
• Vain valtuutetut asentajat saavat tehdä korjauksia.
• Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa, katso voivatko käyttöohjeet ja käyttöohjeen vianmääritystiedot

auttaa ratkaisun löytämisessä. Jos ongelma jatkuu:
– sammuta virta tuotteesta,
– irrota tuote virtalähteestä ja
– ota yhteyttä tukeen.

Ongelma Syy Korjaus

Kone ei käynnisty Luukku ei ole kunnolla kiinni Tarkista, onko pyykkiä juuttunut
Sulje luukku ja yritä käynnistää
uudelleen

Konetta ei ole kytketty virtalähteeseen Liitä virtajohto pistorasiaan

Ohjelmaa ei ole valittu Valitse ohjelma

Unohdit painaa Paina

Virtaa ei ole kytketty koneeseen Kytke kone päälle

Ilmaisin ei kytkeydy päälle Virtalähde ei toimi Tarkista, toimiiko virtalähde. Jos ei
toimi, ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan

Virtapistoketta ei ole kytketty Kytke virtapistoke pistorasiaan

Ohjelmaa ei ole valittu Valitse ohjelma

Virtaa ei ole kytketty koneeseen Kytke kone päälle

Luukkua ei voi avata Koneen turvalukitus on aktiivinen Katkaise virta ja käynnistä kone
uudelleen

Vettä vuotaa Koneen ja ottoputken tai poistoletkun
välinen liitäntä ei ole tiukka

Tarkista ja kiristä liitokset
Puhdista poistoletku

Pesuainejäämää annostelijassa Pesuaine on kosteaa tai
paakkuuntunutta

Puhdista ja pyyhi pesuaineen
annostelija. Katso kappale "Puhdista
pesuaineen annostelija", sivu 23

Ilmaisin tai näyttö ei kytkeydy päälle Sähköliitäntäongelma. Tarkista, että virta on kytketty ja
virtapistoke on laitettu oikein
pistorasiaan

Poikkeava ääni Kuljetuspultteja ei ole irrotettu Irrota kuljetuspultit. Katso kappale
"Irrota kuljetuspultit", sivu 31

Kone ei ole suorassa Aseta kone vaakasuoraan. Katso
kappale "Aseta kone vaakasuoraan",
sivu 31



28 Vianmääritys

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

Virhekoodit
Koodit Syy Korjaus

Veden ruiskutuksen ongelma pesun
aikana

Tarkista, onko vedenpaine liian pieni
Suorista vesiputki
Tarkista, onko tuloventtiilin suodatin
tukossa

Veden ylivuoto Käynnistä kone uudelleen

Vedenpoisto kestää liian kauan Tarkista, onko poistoletku tukossa

Luukku ei sulkeudu kunnolla Tarkista, onko vaatteita juuttunut
Sulje luukku ja yritä käynnistää
uudelleen

Muu ongelma Yritä uudelleen ja ota sitten yhteyttä
tukeen, jos ongelma jatkuu

HUOMAA!
Jos koneesi tarvitsee korjausta, harkitse sen korjauttamista. Korjauttaminen uuden ostamisen sijaan on
ympäristöystävällistä.

EU:n asetuksessa 2019/2023 luetellut varaosat ovat ammattikorjaajien saatavilla vähintään 10 vuoden ajan
siitä, kun tuote on saatettu markkinoille.
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ASENTAMINEN
Asenna kone tämän osion ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS!
• Vahingoittuneen virtajohdon saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama

huoltoliike tai vastaava pätevä asiantuntija.
• Käytä koneen mukana toimitettuja uusia letkusarjoja. Älä käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen.
• Turvallisuutesi varmistamiseksi kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan. Tarkista huolellisesti, että

pistorasia on asianmukaisesti ja luotettavasti maadoitettu.
• Varmista, että asianmukaisen pätevyyden omaava henkilö on kytkenyt koneen vesi- ja sähköverkkoon

valmistajan ohjeiden ja paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.

OLE VAROVAINEN!
Tuloletku on kytkettävä kylmän veden vesijohtoverkkoon.

Asennuspaikka
Pidä seuraavat asiat mielessä, kun valitset koneelle asennuspaikkaa.
• Vältä suoraa auringonvaloa.
• Riittävä ilmanvaihto.
• Huoneenlämpötila yli 0 °C.
• Pidä kaukana lämmönlähteistä, kuten hiilellä tai kaasulla toimivista kodinkoneista.
• Pinnan tulee olla kestävä, kuiva ja tasainen. Vakaus on tärkeää, ettei kone pääse liikkumaan.
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VAROITUS!
• Tarkista, ettei kone ole virtajohdon päällä.
• Pistokkeen pitää olla käytettävissä asennuksen jälkeen.

VAROITUS!
Konetta ei saa käyttää erittäin märissä tiloissa tai tiloissa, joissa on räjähtävien tai syövyttävien kaasujen
vaara.

OLE VAROVAINEN!
• Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
• Konetta ei ole tarkoitettavaksi integroitavaksi kaappiin.
• Aukkoja ei saa tukkia matolla.

Pura kone pakkauksesta
VAROITUS!
Ota kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit pois ennen koneen käyttöä. Muuten seurauksena voi olla
vakava vahinko.
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1. Poista pahvilaatikko ja vaahtomuovit.
2. Nosta tuote ja irrota pohjapakkausmateriaalit.
3. Aseta tuote alas kyljelleen ja irrota pienet kolmionmuotoiset vaahtomuovipalat pohjasta.
4. Ota virtajohtoa ja poistoletkua pitävä teippi pois.
5. Ota lisävarusteet pois rummusta.

VAROITUS!
Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara!

Irrota kuljetuspultit

VAROITUS!
Kuljetuspultit on irrotettava takaa ennen koneen käyttämistä.

1. Löysää pultteja kiintoavaimella ja irrota ne.
2. Sulje reiät kuljetusreiän tulpilla.
3. Säilytä pultit turvallisessa paikassa.

HUOMAA! Tarvitset kuljetuspultteja uudelleen, jos siirrät konetta.

Aseta kone vaakasuoraan
1

1. Löysää jalkojen mutterit ja ruuvi kokonaan.
Tarkista, onko jokin jaloista irti lattiasta.

2. Jos jokin jaloista ei ole kiinni lattiassa: ruuvaa jalkaa ulos, kunnes se on kosketuksissa lattiaan.
3. Tarkista vesivaa'an avulla, että kuivausrumpu on täysin suorassa ja säädä jalat uudelleen tarvittaessa.
4. Kiristä mutterit kiintoavaimella ja tarkista, että kone on vakaa.

VAROITUS! Kaikkien neljän jalan lukitusmutterit on kiristettävä tiukasti koteloa vasten.
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Kytke vedenottoletku hanaan

1. Nosta letku hanaan.
2. Ruuvaa liitin hanan kierteisiin.

Kytke vedenottoletku koneeseen

1. Nosta vedenottoletku koneen takana olevaan tuloventtiiliin.
2. Ruuvaa liitin tiukasti kiinni hanan kierteisiin.

Kytke ulkoiseen viemäriin
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OLE VAROVAINEN!
• Älä taivuta tai venytä poistoletkua.
• Vedä poistoletku asianmukaisesti, sillä se voi aiheuttaa vesivuodon vaurioituneena.
• Älä upota poistoletkun päätä jäteveteen. Letkun upottaminen voi haitata vedenpoistoa ja saada jäteveden

virtaamaan takaisin koneen sisään.

Aseta poistoletku lattiakaivoon

Kytke poistoletku lavuaarin viemäriputkeen.

Aseta poistoletku lavuaariin
Pidä poistoletku taivutettuna alas lavuaariin ilman taitteita poistoletkun pitimen avulla.
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1. Irrota poistoletku varovasti pitimistä.
2. Laita poistoletku letkun pitimeen.
3. Ripusta letkun pidin lavuaarin reunan yli.
4. Kiinnitä poistoletku lavuaariin narulla, pitimellä tai nippusiteellä.
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LIITE

Tekniset tiedot

HUOMAA!
Nimelliskapasiteetin arvo viittaa pyykin painoon kuivana.

Mallikoodi Katso kappale "Etsi mallikoodi", sivu 12

Leveys 400 mm

Syvyys 610 mm

Korkeus 875 mm

Paino 56 kg

Nimelliskapasiteetti 6 kg

Enimmäislinkousnopeus 1200 rpm

Virtalähde 220-240 V, 50 Hz

Enimmäisvirta 10 A

Nimellisteho 2100 W

Vakiovedenpaine 0,1 MPa ~ 1 MPa

Energiatehokkuus
Tietoa tämän tuotteen energiatehokkuudesta löytyy eurooppalaisesta energiamerkintöjen EPREL-rekisteristä. Mene
EPREL-sivustolle ja etsi tiedot mallin tunnisteen avulla. Mallin tunniste löytyy tuotteen mukana tulevasta energiamerkistä.
EPREL-sivusto: https://eprel.ec.europa.eu/

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

Kulutusarvot
Todelliset pesusyklin arvot voivat poiketa tässä esitetyistä arvoista. Arvot, jotka on annettu muille ohjelmille kuin ECO 40-60
-ohjelmalle, ovat vain viitteellisiä.
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Ohjelma Pyykkimäärä,
jolla arvot on
saatu (tietyn
ohjelman
nimelliskapasit
eetti, ellei
muuta ole
ilmoitettu) (kg)

Ohjelman kesto
(tunnit:minuutit)

Energiankulutu
s (kWh sykliä
kohti)

Vedenkulutus
(litraa sykliä
kohti)

Korkein
lämpötila väh.
5 minuutin ajan
pyykin sisällä
pesusyklin
aikana (°C)

Jäljellä oleva
kosteuspitoisuu
s ja
linkousnopeus
(kierrosta
minuutissa),
jolla arvo on
saavutettu

20 °C 3,0 1:01 0,207 38 20 65 % / 1000

Puuvilla (60 °C) 6,0 2:45 1,315 58 60 60 % / 1200

Tehopesu 6,0 3:48 1,029 58 40 70 % / 800

ECO 40-60 6,0
(Nimelliskapasit
eetti)

3:18 0,868 49,5 34 62 % / 1200

3,0
(Puolet
nimelliskapasit
eetista)

2:36 0,540 43,5 31 62 % / 1200

1,5
(Neljännes
nimelliskapasit
eetista)

2:36 0,374 36,5 23 62 % / 1200

Sekoitekankaat 6,0 1:37 0,724 58 40 70 % / 800

Lyhyt 15 min 2,0 0:15 0,035 32 Kylmä vesi 70 % / 800

EU-direktiivit ja -standardit
Tämä tuote täyttää soveltuvat EU-direktiivit ja -määräykset, ja se on CE-merkitty. Jos EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta
ei ole toimitettu laitteen mukana, se on saatavilla pyynnöstä.
• Tämän tuotteen toiminta on testattu pesukoneita koskevan standardin EN 60456 mukaisesti.
• EU-asetus 2019/2023, energiatestiohjelma: ECO 40-60; muut asetukset: oletus.
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