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This washing machine is equipped with automatic 
safety functions which detect and diagnose faults at 
an early stage and react appropriately:

H. Huolto-merkkivalo 

I. Vesihana kiinni -merkkivalo 

J. Puhdista pumppu -merkkivalo  

A. Ohjelmanvalitsin

B. Viiveajastin-painike 

C. Ohjelmavaiheen merkkivalo 

Ajastimen merkkivalot

D. Linkousnoupeuden valitsin 

E. Käynnistys/Tauko-painike 

F. Reset/Vedenpoisto-painike 

G. Luukku lukossa -merkkivalo 

Ohjelma
Hoitoohje-
merkinnät

Max.
täyttö

kg

Ohjelman kuvaus ja huomautuksia

- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti

Pesu- ja lisäaineet Lisävalinnat Max.
linkous- 
nopeus

r/min

Esipesu Varsinainen 
pesu

Huuh-
teluaine

Esipesu Tehopesu Lisä- 
huuhtelu

Energian- 
säästäjä

Viivästetty 
käynnistys

Säädettävä
Linkous

Turn & Wash
30°C

Turn & Wash
30°C

3.5
Paras ratkaisu päivittäiseen pesuun. Erittäin hyödyllinen kevyesti ja normaalisti 
likaisille, puuvillaisille tai tekokuituisille tekstiileille, sillä se pesee matalassa 
lämpötilassa ja maksimilinkousnopeutta käyttäen.

– Kyllä i – – – – i – max.)

Synteettiset
40°C 40°

3.0
Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai 
puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettujen tekstiilien pesemiseen.

i Kyllä i i i i i i i max.

Puuvilla
40 - 60 - 90°C 40° 60° max. Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille. i Kyllä i i i i i i i max.

Eco Puuvilla 
40 - 60°C 40°  60° max.

Normaalisti likaisten puuvillaisten tekstiilien pesemiseen. 40 °C:n ja 60 °C:n 
lämpötilassa tämä on vakiopuuvillaohjelma, sekä edullisin ohjelma veden ja sähkön 
kulutuksen mukaan mitattuna. 

– Kyllä i – – i – i i max.

Villa
20°C 20°

1.0
Kaikki villatekstiilit voidaan pestä “Villa“ -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on “vain 
käsipesu“ -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita 
eikä maksimitäyttömäärää saa ylittää.

– Kyllä i – – – – i i max.

Herkät
30°C 30° 1.5 Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua. – Kyllä i – – – i i i max

Värilliset
40°C 40° 3.5

Hieman tai normaalisti likaiset pyykit, jotka ovat puuvillaa, synteettistä kuitua tai 
niiden sekoitteita; myös arat tekstiilit. Auttaa säilyttämään värit.

– Kyllä i – – i i i i max.

Puuvilla
30°C 30°

3.5
Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, 
säästäen näin aikaan ja energiaa.

– Kyllä i – – – i i i max.

Synteettiset
30°C 30°

3.0
Lyhennetty ohjelma vain hieman likaisten, synteettisistä kuiduista (kuten 
polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan/tekokuitujen sekoitteista 
valmistettujen tekstiilien pesemiseen.

– Kyllä i – – i i i i max.

Linkous + 
Vedenpoisto

– max. Erillinen tehokas linkousohjelma. Kestäville pyykeille. – – – – – – – i i max.

Huuhtelu + 
Linkous

– max. Erillinen huuhtelu ja tehokas linkousohjelma. Kestäville pyykeille. – – i – – i – i i max.

Kyllä = annostele aine / i  = valinnainen
1)  Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.
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Tehopesu
• Valitse tämä lisätoiminto, jos käytät 

tahranpoistoon jotakin koneeseen laitettavaa 
lisäainetta – se optimoi lisäaineen tehokkuutta 
parantaen pesutulosta ja tahranpoistoa.

• Käytä täyden koneellisen pesemiseen. 
Lisää sopiva määrä koneeseen laitettavaa 
tahranpoistoainetta (jauhemaista) varsinaiseen 
pesuun. 

• Voi pidentää ohjelman kestoa enintään 10 
minuuttia. Soveltuu käytettäessä happipohjaisia 
tahranpoisto- ja valkaisuaineita. Älä käytä kloori- 
tai perboraattivalkaisuaineita!

Lisähuuhtelu
• Auttaa välttämään pesuainejäämät pyykeissä 

pidentäen huuhteluvaihetta.
• Sopii erityisen hyvin vauvanvaatteille tai 

allergioista kärsivien pyykeille sekä pehmeän 
veden alueille.

Energiansäästäjä
• Säästää veden lämmittämiseen kuluvan 

energian, mutta säilyttää hyvän pesutuloksen.
• Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille 

pyykeille. 
• Varmista, että pesuaine soveltuu 

kylmäpesulämpötiloille (15 °C tai 20 °C).
• Pääasiassa valittavissa ohjelmien alimmassa 

lämpötilavaiheessa.

Säädettävä Linkous
• Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti 

valmiiksi määritetty suurin linkousnopeus.
• Linkousnopeutta muutetaan painiketta 

painamalla.
• Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa 

pyykit vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei 
ohjelman lopussa. Vesi tyhjennetään lopuksi 
ilman linkousta.

VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Valittu ohjelma asetetaan käynnistymään 
myöhempänä ajankohtana painamalla viivästetyn 
käynnistyksen painiketta, kunnes halutun 
viivästysajan valo syttyy (1h - 3h - 6h - 9h - 12h). 
Viivästetyn käynnistyksen painikkeen valo 
syttyy sammuakseen ohjelman käynnistyessä. 
Kun käynnistys-/taukopainiketta on painettu, 
viivästysajan laskenta taaksepäin alkaa ja 
viivästetyn käynnistyksen valo vilkkuu. Valittua 
tuntimäärää voidaan lyhentää painamalla 
viivästetyn käynnistyksen painiketta uudelleen. 
Älä käytä nestemäistä pesuainetta kun käytät tätä 
toimintoa. Viivästetty käynnistys peruutetaan 
kääntämällä ohjelman valitsin johonkin toiseen 
asentoon.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina Käynnistys-/tauko-
painiketta. Käynnistys-/tauko-painikkeen 
viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen 
osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen 
parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, 
huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on 
päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

LUUKKU LUKOSSA -MERKKIVALO

Ohjelman käynnistämisen jälkeen merkkivalo 
syttyy, osoittaen että kantta ei voi avata. Kun 
pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna 
eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on 
pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet 
kohdasta Käynnissä olevan ohjelman 
peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä.

1. 
PESUJAKSON VALMISTELU

Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se 
on luotettavasti kiinni.

2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. 
huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen 
kuvauksen mukaisesti.

3. Sulje kansi.
4. Käännä ohjelman valitsin halutulle 

käytettävälle ohjelmalle ja lämpötilalle. 
Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. 
Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, 
pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä noin neljännestunnin kuluttua. 
Pesukoneen voi kytkeä uudelleen toimintaan 
kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon 
“Off” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman 
kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidan valita tai peruuttaa milloin 
tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa 
siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihetta ei 
ole vielä suoritettu.
Esipesu
• Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset 

tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa 
noin 19 minuuttia. 

• Alä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä 
pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita 
epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja 
käyttöohjeiden kohdasta “Vianetsintäopas”. 
“Vesihana kiinni” - 
syöttövettä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.
“Huolto” - 
sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.
“Puhdista pumppu” - 
jätevettä ei ole pumpattu pois.
Akselinopeus näytöllä vilkkuu: epätasapaino 
pyörimisen aikana

• 
OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

“Luukku lukossa” merkkivalo sammuu. Noin 
neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu 
kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin “Off” –asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykit 

koneesta.
4. Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu 

kuivuu.

1. 

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUT-
TAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

Keskeytä ohjelma painamalla Käynnistys-/
tauko-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä 
haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi 
linkousnopeutta.

3. Paina uudelleen Käynnistys-/tauko-painiketta. 
Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon 
käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää 
pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUT- TAMINEN 
ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Reset/Vedenpoisto-painikkeella ohjelma voidaan 
peruuttaa ennen sen päättymistä.
• Pidä Reset/Vedenpoisto-painiketta painettuna 

muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy 
liikkuva kuva.  Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää 
hetken, ennen kuin luukun voi avata.

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lä mpötilan, pesukoneen 
täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai 
lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

  Ohjelman kestoaika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).
 Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%). Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
**  Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinnän perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta 

lämpötilasta.

KULUTUSTIEDOT Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma
Lämpötila

(°C)

Täyttömäärä

(kg)

Vesi

(l)

Sähkönkulutus

(kWh)
Keskim. ohjelman kesto  

(tuntia : min) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45
Synteettiset 40 3.0 45 0.52 1:50 47

Puuvilla 40 6.0 60 0.80 3:00
64Puuvilla 60 6.0 60 0.99 3:00

Puuvilla 90 6.0 53* 1.91 2:05
Eco Puuvilla ** 60 6.0 48 0.78 4:00

62
Eco Puuvilla ** 60 3.0 31 0.65 2:10
Eco Puuvilla ** 40 6.0 48 0.65 2:50
Eco Puuvilla ** 40 3.0 31 0.59 2:00

Villa 20 1.0 40 0.40 0:35
Herkät 30 1.5 50 0.50 0:45

Värilliset 40 3.5 43 0.47 0:59
Puuvilla 30 3.5 42 0.25 0:30

Synteettiset 30 3.0 40 0.31 0:50


