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TUOTTEEN KUVAUS
LAITE

Ennen laitteen käyttämistä lue
huolellisesti Terveys- ja turvallisuusopas.

PÄIVITTÄINEN VIITE 
OPAS

KÄYTTÖPANEELI

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun sihti (luukun 

takana)
7. Alasihti (suojalevyn 

takana)
8. Säädettävät jalat (4)

1. Virtapainike (pitkä 
painallus suorittaa 
nollauksen) 

2. Ohjelmapainike 
3. Asetuspainike
4. Painikelukitus
5. Höyrytoiminto
6. Valitsin (valitse 

kääntämällä / vahvista 
painamalla)

7. Päättymisaika 
8. Kuivausaika 
9. Kuivausaste 
10.  Lisävalintojen painike
11. Käynnistys- / 

taukopainike
12. Näyttö
13. Ohjelmien alue

1. 7.2.

12.

6. 8.4. 10.3. 9.5. 11.

1.

2.
3.

6.

4.

7.

8.

5.

13.

KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.  
Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi  
osoitteessa http://www.whirlpool.eu/register
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ENNEN KUIVAUSRUMMUN KÄYTTÖÖNOTTOA

TARKASTA TYHJENNYSLETKU JA VESISÄILIÖ
Varmista, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein.

Varmista, että kuivausrummun takana oleva tyhjennysletku on 
kiinnitetty oikein, joko kuivausrummun vesisäiliöön tai asunnon 
viemärijärjestelmään (ks. Asennusopas).

1. KUIVAUSRUMMUN TÄYTTÄMINEN  
• Valmistele pyykki kohdassa 

“VINKKEJÄ” annettujen suositusten 
mukaisesti. 
Varmista, että taskut ovat tyhjät.

• Avaa luukku ja laita pyykki sisään. 
Noudata OHJELMATAULUKOSSA 
ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

2. LUUKUN SULKEMINEN  
• Varmista, että pyykkiä ei jää luukun 

lasin ja sihdin väliin.
• Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan 

kiinni.

3. KUIVAUSRUMMUN KYTKEMINEN PÄÄLLE  
• Paina virtapainiketta kunnes ohjelmapainike 

syttyy. Näytössä näkyy animaatio ja kuuluu 
äänimerkki. Tämän jälkeen kuivausrumpu on 
käyttövalmis.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Katso lisätietoja toiminnoista Käyttö- ja huolto-oppaasta / katso 
viimeiseltä sivulta kuinka saat Käyttö- ja huolto-oppaan

Varmista, että pyykkiin ei jää 
sytyttimiä tai tulitikkuja.

Varmista, että pyykki ei ole 
kastunut syttyviin nesteisiin.

Kun laitat kuivausrummun päälle ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua suorittamaan seuraavat toimenpiteet: 
• asettamaan haluamasi kielen
• sovittamaan arvon paikalliselle vedenjohtavuudelle 
• asettamaan kuivausrummun siten, että se käynnistettäessä joko muistaa tai ei muista viimeksi käytettyä ohjelma-asetusta. 
Katso kohdat VINKKEJÄ ja LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Asetukset.

 VAROITUS
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4. HALUTUN OHJELMAN ASETTAMINEN

OHJATTU ASETUS - painikkeen valo ohjaa ohjelmien asetusten 
tekemisessä seuraavassa järjestyksessä: ohjelman valinta / 
kuivausaika (VAIN jos kuivausaika tai tuuletusohjelma on valittuna) / 
kuivausaste (vain jos se on valittavissa/säädettävissä) / lisävalinnat. 
Heti kun vahvistat valinnan valitsinta painamalla, painikkeen valo 
siirtyy seuraavaan vaiheeseen.

• Ohjelman valitseminen:   

Varmista, että ohjelmapainikkeeseen tulee valo. 

Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä valitsinta. Valitun ohjelman 
vieressä oleva merkkivalo syttyy. Vahvista valitsinta painamalla. 

Ohjelmien selaaja  tarjoaa joukon erikoisohjelmia, joista voit 
valita valitsinta kääntämällä; vahvista sitten valittu ohjelma valitsinta 
painamalla.
Ohjelmia koskevat lisätiedot on annettu ohjelmataulukossa.

• Valitse tarvittaessa kuivausaika  

VAIN jos olet valinnut kuivausaika- tai tuuletusohjelman, 
voit asettaa halutun kuivaus- / tuuletusajan vähimmäisajasta eli 10 
minuutista enimmäisaikaan 180 minuuttia (kolme tuntia).
 Varmista, että kuivausajan painikkeeseen tulee valo. Valitse 
haluamasi kuivaus- / tuuletusaika kääntämällä valitsinta. Vahvista 
valitsinta painamalla.

• Aseta tarvittaessa kuivausaste  

Jos haluat muuttaa kuivausastetta, varmista, että 
kuivausasteen painikkeeseen tulee valo. Valitse haluamasi 
kuivausaste valitsinta kääntämällä ja vahvista sitten sitä painamalla.

• Valitse tarvittaessa lisävalinnat  
• Jos haluat valita lisävalintoja, varmista, että lisävalintojen 

painikkeeseen tulee valo. Valitsemasi ohjelman kanssa 
sopivat lisävalinnat näkyvät vilkkuvista nuolista  .

Valitse haluamasi lisävalinnat kääntämällä valitsinta. Valitun 
lisävalinnan symboli vilkkuu. Vahvista se painamalla valitsinta.
Jotkin lisävalinnat / toiminnot voidaan valita suoraan painiketta 
painamalla:

Katso lisätiedot kohdista LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.

ITSENÄISET ASETUKSET
Kuivausrummun käynnistämisen jälkeen ei asetuksia tarvitse 
välttämättä tehdä OHJATULLA ASETUKSELLA.
Saat valita itse järjestyksen, jolla teet ohjelmasi asetukset. Tee asetus 
painamalla ensin kyseistä painiketta, tee sitten valinnat valitsinta 
kääntämällä ja vahvista lopuksi valitsinta painamalla. 
Lisävalintojen ja kuivuusasteiden määrä riippuu valitusta ohjelmasta. 
Tämän vuoksi on suositeltavaa aloittaa asetusten tekeminen 
valitsemalla ohjelma. 

5. OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN  
• Paina käynnistys-/taukopainiketta kunnes painikkeeseen 

tulee vilkkumaton valo; kuivausprosessi käynnistyy.
• Kestoa saatetaan laskea uudelleen ja muokata ohjelman kuluessa. 

Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy animaatio.

6. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN 
MUUTTAMINEN TARVITTAESSA
Voit vielä vaihtaa joitakin asetuksia ohjelman käynnistymisen jälkeen:
säätää kuivausajan (ainoastaan jos kuivausaika- tai tuuletusohjelma 
on valittuna):
säätää tai peruuttaa “Päättymisaika”, jos oli valittu ja käynnistetty 
ajastus
lisätä tai peruuttaa lisävalinnan, jos ohjelman edistyminen vielä sallii 
sen.
• Paina kyseistä painiketta. Valittu asetus vilkkuu muutaman 

sekunnin ajan. 
• Vilkkumisen aikana on mahdollista säätää asetus valitsinta 

kääntämällä. Jos arvo tai asetus lakkaa vilkkumasta, paina 
painiketta uudelleen. 

• Vahvista muutos painamalla valitsinta. Jos et vahvista, muutos 
vahvistetaan automaattisesti – muutettu asetus lakkaa 
vilkkumasta.

Ohjelma jatkaa automaattisesti. 
Käynnissä olevan ohjelman tai ajastuksen asetuksia voit muuttaa 
myös seuraavalla tavalla:
• keskeytä käynnissä oleva ohjelma painamalla käynnistys-/

taukopainiketta
• muuta asetuksesi 
• jatka ohjelmaa painamalla uudelleen käynnistys-/taukopainiketta.

7. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN NOLLAAMINEN 
TARVITTAESSA               
• Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna kunnes näyttö 

ilmoittaa, että ohjelma on peruutettu.

8. KUIVAUSRUMMUN SAMMUTTAMINEN OHJELMAN 
LOPPUMISEN JÄLKEEN            
• Näyttö ilmoittaa jakson loppuneen. Sammuta 

kuivausrumpu painamalla virtapainiketta. Avaa luukku ja 
ota pyykki ulos.

• Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti noin neljännestunti ohjelman päättymisen 
jälkeen. 

• Jos kuivausrumpua ei sammuteta heti ohjelman päättymisen 
jälkeen, se pöyhii pyykkiä noin 10 minuutin ajan rypistymisen 
estämiseksi.  
Näytössä näkyy animaatio.

9. VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN / LUUKUN SIHDIN 
PUHDISTAMINEN / ALASIHDIN PUHDISTAMINEN
• Katso tiedot kohdasta PUHDISTUS JA HUOLTO.
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OHJELMATAULUKKO
Valittavissa suoraan Valittavissa lisävalintojen painik-
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EKO-PUUVILLA maks. — — — —

PUUVILLA maks.

—

—

—

SEKAPYYKKI 3,0 — — —

TEKOKUIDUT 3,5

—

— —

—

HIENOPESU 2,5 — — — —

WOOL FINISH 1,0 — — — — — —

FARKUT 3,0 — — —

SUURIKOKOISET 3,0 — — — —

TUULETUS  maks. — — — —

HÖYRYRAIKASTUS  1,5 — — — — — —

KUIVAUSAIKA maks. — — — —

PAIDAT 2,5 — — —

SILKKI 2,5 — — — —

URHEILUVAATE  2,5 — — — —

FROTEE 5 — —

ULKOTEKSTIILIT 2 — — — —

UNTUVATAKIT 1,5 — — — —

MINIKUORMA  1,0 — — — —

Valittavissa/lisävalinta — Ei valittavissa/käytettävissä
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Noudata pyykin pesumerkintöjä; varmista, että tekstiilit voidaan 
kuivattaa kuivausrummussa.

KUIVAUSTA KOSKEVAT MERKINNÄT
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila 

Ei saa rumpukuivata

SÄÄSTÖVINKKEJÄ
• Jos haluat lyhentää kuivausaikaa, varmista, että pyykki lingotaan 

pesuohjelman suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. 
Tämä vähentää pyykin kosteutta.

• Kuivaa aina täysiä koneellisia; näin käytät energiaa tehokkaammin.

KUIVAUSRUMMUN SÄÄTÄMINEN VEDEN JOHTAVUUDEN 
MUKAAN
Kuivaustuloksiin vaikuttaa pesuun käytetyn veden johtavuus. Jos 
käytettävien kuivuusasteiden (silityskuiva; kaappikuiva, erittäin 
kuiva) muuttaminen ei anna tyydyttäviä tuloksia, voit muuttaa 
veden johtavuustason asetuksia. Kuivausrumpu toimitetaan 
asetettuna oletusarvoon 2. Valitse haluamasi taso: taso 1 (märimmät 
tulokset) ja 5 (kuivimmat tulokset).
Ks. kohta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Asetukset.

VINKKEJÄ

Varmista, että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa. Ks. 
kohta VINKKEJÄ / Pesumerkinnät.

EKO-PUUVILLA 
Normaalimärkien puuvillatekstiilien kuivaamiseen.
Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin 
kuivaukseen. Energiatehokkain ohjelma puuvillapyykin 
kuivaukseen.
Energiatehomerkin arvot perustuvat tähän ohjelmaan.

PUUVILLA  
Puuvillapyykin kuivaukseen.

SEKAPYYKKI      
Puuvillasta, pellavasta, tekokuiduista sekä niiden 
sekoituksista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.

TEKOKUIDUT 
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.

HIENOPESU 
Hellävaraista käsittelyä tarvitsevien arkojen tekstiilien 
kuivaukseen.

WOOL FINISH   
Villaisten tekstiilien ilmakuivausprosessin viimeistely. 
Villavaatteista tulee kuohkeita ja pehmeitä.

FARKUT  
Puuvillaisten farkkuvaatteiden sekä tukevasta 
farkkutyyppisestä kankaasta tehtyjen vaatteiden (esim. 
housut ja pusakat) kuivaukseen.

SUURIKOKOISET  
Suurikokoisten tekstiilien, kuten esimerkiksi kylpymattojen, 
huopien ja vastaavien kuivaukseen.

TUULETUS 
Tekstiilien tuuletukseen, raikastukseen ja kohentamiseen; 30 
minuutin ohjelma, ilman lämmitystä.

HÖYRYRAIKASTUS  
Tekstiilien raikastaminen höyryllä. Erityisesti suunniteltu 
raikastamaan ja poistamaan hajuja kuivista ja päivittäin 
käytettävistä vaatteista kuten puuvillaisista, tekokuituisista sekä 
niiden sekoituksista valmistetuista paidoista, puseroista ja 
housuista. Ennen pyykkien laittamista rumpuun kosteuta niitä 
suihkuttamalla niihin hieman vettä (korkeintaan 200 ml; käytä 
sumutuspulloa). Tätä ohjelmaa varten kuivausaste “kaappikuiva” on 
vakioasetus, eikä sitä voida muuttaa. Ohjelman päättymisen jälkeen 
vaatteet on otettava ulos välittömästi ja asetettava vaateripustimille 
rypistymisen ehkäisemiseksi.

KUIVAUSAIKA  
Kuivausohjelma, jonka kesto on rajoitettu. Valitse ohjelman 
kesto kuivausaika-lisävalinnalla.
Kaikille kuivausrummussa kuivattaville kankaille. Sopii lyhyen 
lisäkuivausjakson lisäämiseen ohjelman loppumisen jälkeen.
Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET 
/ Kuivausaika-lisävalinta.

ERIKOISOHJELMAT  
Seuraavat ohjelmat asetetaan valitsemalla ja vahvistamalla 
esiin selattu erikoisohjelma. Käännä sitten valitsinta ja valitse 
jokin seuraavissa ohjelmista; ohjelman nimi näkyy näytöllä. 
Vahvista haluttu ohjelma valitsinta painamalla.

Paidat
Puuvillasta, tekokuiduista tai niiden sekoitteista valmistettujen 
paitojen ja puseroiden hellävarainen kuivaus. 

Frotee
Tukevasta puuvillasta valmistettujen tekstiilien, kuten esimerkiksi 
froteepyyhkeiden kuivaukseen.

Silkki
Silkkivaatteiden hellävarainen kuivaus.

Urheiluvaate
Tekokuiduista tai puuvillasta valmistettujen urheiluvaatteiden 
kuivaukseen. 

OHJELMAT
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Kaikkia lisävalintoja ei voida käyttää yhdessä; 
yhteensopimattomat lisävalinnat kytkeytyvät pois päältä 
automaattisesti.

LISÄVALINNAT, jotka voidaan valita suoraan painamalla 
kyseistä painiketta:

Höyrytoiminto  
Vähentää puuvillasta, tekokuiduista sekä niiden sekoituksista 
valmistettujen vaatekappaleiden rypistymistä lisäämällä 
kosteuttavan vaiheen kuivausjakson loppuun.
Käytä tätä toimintoa ainoastaan pienille täyttömäärille ja poista 
vaatekappaleet kuivausrummusta välittömästi ohjelman 
loppumisen jälkeen ja laita ne vaateripustimille. 
Kosteustaso säätyy automaattisesti “kaappikuivaan” eikä säätöä 
voida muuttaa tässä lisävalinnassa.

Kuivausaika  
Käytetään halutun kuivausajan säätämiseen, jos valittuna on 
kuivausaika tai tuuletusohjelma.
Paina painiketta; valo syttyy ja näytöllä syttyy kuivausajan symboli. 
Valitse haluamasi kuivausaika (korkeintaan 180 minuuttia) valitsinta 
kääntämällä ja vahvista sitten sitä painamalla.

Kuivausaste  
Käytetään rumpuun täytettyjen tekstiilien halutun 
kuivausasteen valintaan.
Paina painiketta kunnes se syttyy. Valitse haluamasi kuivausaste 
kääntämällä valitsinta; vaihtoehdot ovat seuraavat:

silityskuiva (soveltuu silitettäväksi kuivausjakson jälkeen, 
eli tekstiilit ovat vielä hieman kosteita)

kaappikuiva (tarpeeksi kuiva, jotta tekstiilit voidaan 
laittaa kaappiin kuivausjakson jälkeen)

erittäin kuiva (kuivin kuivausaste)

ja vahvista valitsinta painamalla.

LISÄVALINNAT, jotka voidaan valita lisävalintojen  
painikkeella                   

Rypistymissuoja  
Auttaa pitämään tekstiilejä raikkaina, jos et voi tyhjentää 
kuivausrumpua heti ohjelman päättymisen jälkeen. 
Kuivausrumpu alkaa pöyhiä tekstiilejä säännöllisin väliajoin 
muutama minuutti ohjelman päättymisen jälkeen. Pöyhintä jatkuu 

LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET
noin 12 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Voit pysäyttää sen 
koska vain sammuttamalla kuivausrummun virtapainikkeesta.

Hellävarainen   
Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee 
tekstiilejä hellävaraisemmin. 

Pika     
Kuivaa nopeammin.

TOIMINNOT:

Asetukset    
Seuraavat asetukset voidaan muuttaa / valita:
• Näytön kieli / Näppäinten äänenvoimakkuus / Jakson 

loppumisen hälytys / Näytön kontrasti / Veden johtavuus (= 
sovittaminen pesuun käytetyn veden johtavuuteen; säädettävissä 
arvosta 1 = märimmät tulokset, arvoon 5 = kuivimmat 
tulokset)/ Muista viimeksi käytetty jakso (jos asetuksena on 
“Off”, Eko-puuvilla on oletusohjelma, joka on valittuna kun 
kuivausrumpu käynnistetään) / Säästötila (automaattinen 
toiminnon poiskytkeminen ohjelman päättymisen jälkeen) / 
Tehdasasetuksien palautus.

• Paina asetuspainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 3 
sekunnin ajan. 

• Valitse asetus, jonka haluat muuttaa, kääntämällä valitsinta; 
vahvista painamalla valitsinta. 

• Säädä asetus valitsinta kääntämällä; vahvista valitsinta painamalla.
• Asetustilasta poistutaan joko kääntämällä valitsinta kunnes näyttö 

ilmoittaa, että tilasta voidaan poistua – vahvista sitten painamalla 
valitsinta. Vaihtoehtoisesti voit painaa asetuspainiketta.

Painikelukitus    
Lukitsee käyttöpaneelin painikkeet ja valitsimen siten, että 
niitä ei voida tahattomasti käyttää.

Painikkeiden lukitus:
• Kuivausrummun tulee olla kytkettynä toimintaan.   

 
• Paina painikelukituspainiketta ja pidä sitä painettuna 

kunnes painikkeen valo syttyy. Valitsin ja painikkeet ovat nyt 
lukittuina.  
Ainoastaan virtapainike toimii   

Jos kytket kuivausrummun pois päältä ja sitten uudelleen 
päälle, painikelukitus pysyy toiminnassa kunnes avaat sen. 
Painikkeiden lukituksen avaaminen:
• Paina painikelukituspainiketta ja pidä sitä painettuna kunnes 

painikkeen valo sammuu.

Ulkotekstiilit
Rumpukuivatukseen soveltuvien ulkoiluvaatteiden kuivatukseen.

Untuvatakit
Suurten yksittäisen tekstiilien kuten esimerkiksi untuvatakkien 
kuivaukseen.

Minikuorma
Pienten täyttömäärien taloudellinen kuivatus.
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Päättymisaika  
Mahdollistaa pyykkien valmistumisen tiettyyn aikaan 
asettamalla ohjelman päättymisen viivästyksen. 
Ajastus voidaan säätää 23 tuntiin asti.  
• Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot.
• Paina “Päättymisaika” painiketta – painikkeen yläpuolella oleva 

symboli syttyy.
• Valitse ajastus valitsinta kääntämällä (mahdollista 23 tuntiin asti). 

Vahvista haluttu ajastus valitsinta painamalla. 
• Paina käynnistys-/taukopainiketta – ajastuksen lähtölaskenta 

alkaa. Näytöstä näkyy, että päättymisaika-toiminto on käytössä.
• Ohjelma käynnistyy automaattisesti siten, että se on loppunut 

ajastusajan lopussa. Ohjelman käynnistyttyä ajastuksen sijasta 
näytöllä näkyy ajastuksen sijasta ohjelman jäljellä oleva kestoaika.

Ajastuksen peruuttaminen
• ajastus peruutetaan painamalla käynnistys-/taukopainiketta. 

Valittu ohjelma käynnistetään välittömästi painamalla käynnistys-/
taukopainiketta uudelleen.

• Vaihtoehtoisesti voidaan painaa virtapainiketta, joka peruuttaa 
ohjelma-asetuksen kokonaisuudessaan.

OSOITTIMET

 Vika
Jos vikoja esiintyy, katso KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAASTA kohta 
VIANMÄÄRITYS.

Energiakulutuksen monitorointi
Antaa palautetta ohjelma-asetusten energiankulutuksesta. 
Mitä vähemmän osoittimet syttyvät, sitä taloudellisempaa 
ohjelma-asetusta käytetään. 

PUHDISTUS JA HUOLTO
Kytke kuivausrumpu pois päältä ja irrota pistoke ennen kuin ryhdyt mihinkään puhdistus- tai 
huoltotoimenpiteisiin. Noudata varovaisuutta, sillä vesisäiliön vesi saattaa olla vielä kuumaa.

• Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Pidä kiinni kahvasta ja vedä vesisäiliö varovaisesti ulos. Pitele täyttä 
vesisäiliötä kummallakin kädellä. Tyhjennä vesi ja aseta säiliö takaisin 
työntämällä sen paikalleen. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.

• Puhdista luukun sihti jokaisen kuivausjakson jälkeen
Avaa luukku ja irrota luukun sihti ylöspäin vetämällä.

Avaa luukun sihti painiketta painamalla. Poista sen sisällä oleva 
nukka. Sulje sihti ja laita sen uudelleen paikalleen oikeassa 
suunnassa siten, että se täyttää sihtitilan.

• Puhdista alasihti noin kolmen kuukauden välein
Avaa alaluukku. Kierrä alasihdin oikean- ja vasemmanpuoleista 
kiinnitystankoa alaspäin vaakasuuntaiseen asentoon. Tartu alasihdin 
kahvaan ja vedä se ulos.

Puhdista alasihti juoksevan veden alla; pyyhi pöly ja nukka pois. 

Puhdista kuivausrummun sihtitila kostealla liinalla tai varovasti 
pölynimurilla. Laita alasihti uudelleen paikalleen. Kierrä 
kiinnitystangot ylöspäin pystyasentoon. Sulje alaluukku.
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*Energiatehomerkissä mainitut ohjelmat / Asetus 392/2012/EU
Arvot perustuvat ohjelman oletusasetukseen, puhtaan ilman ja 
alasuodattimen kanssa. Kulutustestejä varten luukun sihti ja 
alasihti on puhdistettava jokaisen jakson jälkeen.
Energiankulutus ja kuivausaika saattavat poiketa yllä olevista 
arvoista.

OHJELMA TÄYTTÖ 
(KG)

LINKOUSNOPEUS 
(rpm)

KOSTEUS (%) ENERGIANKULUTUS 
(kWh)

KUIVAUSAIKA (min)

EKO-PUUVILLA   
7 1000 60 4,21 124

3,5 1000 60 2,31 72

EKO-PUUVILLA     
7 800 70 4,96 139

7 1400 50 3,46 105

SILITYSKUIVA PUUVILLA

7 800 70 3,83 114

7 1000 60 3,43 98

7 1400 50 3,03 87

KAAPPIKUIVAT TEKOKUIDUT 3,5 1000 40 1,44 46

Ne riippuvat asunnossa vallitsevista käyttöolosuhteista (kuten 
jännitevaihteluista, tekstiiliyhdistelmistä, tekstiilien kosteudesta 
linkouksen jälkeen, täyttömäärästä).
Arvot on määritetty eurooppalaisen standardin 61121 mukaisesti ja 
ne viittaavat ohjelman oletusasetukseen; asetusten muuttaminen 
vaikuttaa myös kulutustietoihin.

KULUTUSTIEDOT

FI
400010766328

HUOLTO JA PUHDISTUS  
SEKÄ VIANMÄÄRITYS
Katso lisätietoja Käyttö- ja huolto-oppaasta.

Voit hankkia käyttö- ja huolto-oppaan  
seuraavalla tavalla:
• Huoltopalvelusta; käyttämällä takuukirjasessa 

olevaa puhelinnumeroa.
• Lataa se Whirlpoolin verkkosivustolta 

http://docs.whirlpool.eu

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita molemmat luukun 
sisäpuolella olevassa huoltotarrassa näkyvät numerot.  
http://www.whirlpool.eu
Puhelinnumero löytyy takuukirjasesta.

Whirlpool® on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki. n001


