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1. Start delay / Viivästetyn 
käynnistyksen -toiminto

2. Rapid / Pika -vaihtoehto
3. Gentle / Hellävarainen 

-vaihtoehto
4. Key lock / Painikelukitus 3 sec
5. Drum reverse / Rumm. 

suunnanvaihto -vaihtoehto
6. Anti-crease / Rypistymisenesto 

-vaihtoehto
7. Dry finishing / Kuivauksen 

viimeistely -vaihtoehto
8. Ohjelman valitsin
9. Start-  / Pause-painike 
10. Vianilmaisimet
11. Ohjelman etenemisen ilmaisin

KÄYTTÖPANEELI

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun sihti (luukun takana)
7. Lauhdutin (= Alasihti; suojalevyn 

takana)
8. Säädettävät jalat (4)

Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti  
terveyttä ja turvallisuutta koskeva opas.

PÄIVITTÄINEN VIITE 
OPAS

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

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

Varmista myös, että vesisäiliö on asetettu paikalleen oikein.
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Varmista, että pyykkiin ei 
jää sytyttimiä tai tulitikkuja. 

Varmista, että pyykki ei ole 
kastunut syttyviin 
nesteisiin.

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

1. PYYKKIEN LAITTAMINEN
Valmistele pyykit kappaleen “VINKIT JA VIHJEET” suositusten 
mukaisesti.
Varmista, että taskut ovat tyhjät, hakaset on suljettu ja nauhat 
sidottu yhteen.

Avaa luukku ja laita pyykit. Noudata OHJELMATAULUKOSSA 
ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

2. SULJE LUUKKU
Varmista, että pyykkiä ei jää luukun lasin ja sihdin väliin.

Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.  

3. HALUTUN OHJELMAN ASETUSTEN TEKEMINEN
Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä valitsinta. 
Ohjelman oletettu kesto tulee näkyviin näytölle.

             

Ohjelmia koskevat lisätiedot on annettu OHJELMATAULUKOSSA.

Valitse tarvittaessa lisävalinnat
Jos haluat valita lisävalintoja, paina kyseistä painiketta – näytöllä 
näkyvään symboliin tulee valo.

Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA 
ILMAISIMET.

4. OHJELMAN KÄYNNISTYS   
Paina käynnistys/taukopainiketta ; painikkeen lähellä oleva 
merkkivalo syttyy. Kuivausprosessi käynnistyy.

Ohjelman jäljellä oleva kestoaika näkyy näytöllä. Se saatetaan laskea 
uudelleen ja sitä voidaan muuttaa ohjelman kuluessa. 
Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy animaatio.

5. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN 
MUUTTAMINEN TARVITTAESSA
Käynnissä olevan ohjelman tai viivästetyn käynnistyksen asetuksia 
voit muuttaa seuraavalla tavalla: 
•  paina käynnistys/taukopainiketta käynnissä olevan ohjelman 
laittamiseksi taukotilaan
•  muuta asetuksesi 
•  paina käynnistys/taukopainiketta uudelleen ohjelman jatkamista 
varten.

6. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN NOLLAAMINEN 
TARVITTAESSA
Käännä ohjelman valitsin kohtaan Off/0.

 VAROITUS
Avaa luukku välittömästi ja ota pyykit pois, jotta mahdollinen lämpö 
pääsee haihtumaan.

7. KUIVAUSRUMMUN SAMMUTTAMINEN OHJELMAN 
LOPPUMISEN JÄLKEEN
Ohjelman lopussa näytöllä lukee „End“. Sammuta kuivausrumpu 
kääntämällä ohjelman valitsin kohtaan Off/0. Avaa luukku ja ota 
pyykki ulos.

    
Jos et sammuta kuivausrumpua ohjelman loppumisen jälkeen, 
rumpu pyörähtää silloin tällöin seuraavien 10 minuutin aikana 
ohjelman loppumisen jälkeen pyykin rypistymisen vähentämiseksi. 
Energian säästämiseksi kuivausrumpu kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti noin neljännestunti ohjelman päättymisen jälkeen. 

8. VESISÄILIÖN TYHJENTÄMINEN / LUUKUN SIHDIN 
PUHDISTAMINEN / ALASIHDIN PUHDISTAMINEN
Katso tiedot kohdasta PUHDISTUS JA HUOLTO.

 VAROITUS
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Noudata pyykin pesumerkintöjä; varmista, että tekstiilit voidaan 
kuivattaa kuivausrummussa.

PESUMERKINNÄT
Pisteet ilmoittavat tekstiilien kuivauslämpötilan.

Normaali lämpötila

Alhaisempi lämpötila

Ei saa rumpukuivata

TYHJENNÄ KAIKKI TASKUT
Kolikoiden tai avainten kaltaiset esineet saattavat vahingoittaa 
pyykkejä sekä rumpua. 

Kuivaa aina täysiä koneellisia; näin käytät energiaa tehokkaammin. 
Eri ohjelmien enimmäistäyttömäärät on ilmoitettu 
ohjelmataulukossa. 

Jos haluat lyhentää kuivausaikaa, varmista, että pyykki lingotaan 
pesuohjelman suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella. Tämä 
vähentää pyykin kosteutta.

VINKIT JA VIHJEET

SÄÄSTÖVINKKEJÄ

Ohjelma Täyttö
(kg)

Linkousnopeus
(rpm)

Kosteus 
(%)

Energiankulutus 
(kWh)

Kuivausaika (min)

EKO-PUUVILLA * 8
4

1000
1000

60
60

4,76
2,55

135
80

EKO-PUUVILLA 8
8

800
1400

70
50

5,52
3,96

154
117

SILITYSKUIVA  
PUUVILLA 

8
8
8

800
1000
1400

70
60
50

4,38
3,92
3,46

131
112
99

KAAPPIKUIVAT 
TEKOKUIDUT 3,5 1000 40 1,44 46

KULUTUSTIEDOT Kotikäytössä arvot saattavat poiketa annetuista tiedoista, sillä nämä 
seikat riippuvat pääasiassa pyykin kosteuspitoisuudesta.

*Energiatehomerkissä mainitut ohjelmat / Asetus 392/2012/EU
Arvot perustuvat ohjelman oletusasetukseen, puhtaan luukun ja 
alasihdin kanssa. Kulutustestejä varten luukun sihti ja alasihti on 
puhdistettava jokaisen jakson jälkeen.

Energiankulutus ja kuivausaika saattavat poiketa yllä olevista 
arvoista. 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.
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OHJELMATAULUKKO

Valittavissa / lisävalinta — Ei valittavissa / käytettävissä

Ohjelma Lisätoiminnot

Pesumerkinnät Max.  
täyttö

Rapid / 
Pika

Gentle / 
Hellävarainen

Drum reverse / 
Rumm. 

suunnanvaihto

Anti-crease / 
Rypistymisenesto

Dry finishing 
/ Kuivauksen 

viimeistely

Cotton / 
Puuvilla

Extra dry / 
Erittäin kuiva

maks.Cupboard dry 
/ Kaappikuiva

Iron dry / 
Silityskuiva

Cotton  / Eko-Puuvilla maks. —

Synthetics 
/ 
Tekokuidut

Extra dry / 
Erittäin kuiva

maks.

—

Cupboard dry 
/ Kaappikuiva

—

Iron dry / 
Silityskuiva

—

Mixed / Sekapyykki 3,0 —

Wool Finish 1,0 — — — — —

Big items / Suurikokoiset 3,0 — — —

Drying time / Kuivausaika maks. — — — —
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OHJELMAT
Varmista, että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa. Ks. 
kohta VINKIT JA VIHJEET / Pesumerkinnät.

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

COTTON / PUUVILLA 
Puuvillapyykin kuivaukseen. 

SYNTHETICS / TEKOKUIDUT 
Tekokuiduista valmistettujen tekstiilien kuivaukseen.

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

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

BIG ITEMS / SUURIKOKOISET
Suurikokoisten tekstiilien, kuten esimerkiksi makuupussien, huopien 
ja vastaavien kuivaukseen.

DRYING TIME / KUIVAUSAIKA 
Kuivausohjelma, jonka kesto on rajoitettu. Valitse ohjelman kestoksi 
15, 30, 60 tai 90 minuuttia.
Kaikille kuivausrummussa kuivattaville kankaille. Sopii myös lyhyen, 
15 minuuttia kestävän lisäkuivausjakson lisäämiseen ohjelman 
loppumisen jälkeen.
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LISÄTOIMINNOT
 
Rapid / Pika   
Kuivaa nopeammin.

Gentle / Hellävarainen   
Alhaisemman kuivauslämpötilansa ansiosta käsittelee 
tekstiilejä hellävaraisemmin. 

Drum reverse / Rumm. suunnanvaihto
Vähentää rypistymistä lisäämällä rummun 
suunnanvaihtovaiheita ohjelman aikana.

 Anti-crease / Rypistymisenesto 
Auttaa estämään pyykkien rypistymistä, jos pyykkiä ei 
pystytä tyhjentämään heti ohjelman loputtua. 
Kuivausrumpu alkaa pöyhiä tekstiilejä säännöllisin väliajoin 
muutama minuutti ohjelman päättymisen jälkeen. Pöyhintä 
jatkuu noin 12 tuntia ohjelman päättymisen jälkeen. Voit 
pysäyttää sen koska vain sammuttamalla kuivausrummun 
kiertämällä ohjelman valitsimen asentoon Off/0.

Dry finishing / Kuivauksen viimeistely
Mahdollistaa kuivaustason hienoisen muuttamisen 
ohjelman lopussa pidentämällä tai lyhentämällä ohjelman 
kestoa.

hieman kuivempi 

keskikuiva

hieman kosteampi

PIKA- JA HELLÄVARAINEN -VAIHTOEHTOJA EI VOIDA 
YHDISTÄÄ

TOIMINNOT

Start delay / Viivästetty käynnistys
Siirtää ohjelman käynnistymisen myöhempään 
ajankohtaan. 
Ajastus voidaan säätää 24 tuntiin asti.  
• Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot.
• Paina Start delay / Viivästetyn käynnistyksen -painiketta 
useamman kerran kunnes haluttu viiveaika tulee näkyviin 
näytölle.
• Paina käynnistys/taukopainiketta – näytöllä näkyy 
viiveajan lähtölaskenta siihen asti kun ohjelma käynnistyy. 
Viivästetyn käynnistyksen symboli näytöllä vilkkuu ja 
käynnistys/taukopainiketta syttyy. Saattaa kuulua pumpun 
käynnistymisestä johtuva ääni.
• Viivästysajan kuluttua loppuun kuivausrumpu käynnistyy 
automaattisesti. Ohjelman käynnistyessä näyttö osoittaa 
ohjelman jäljellä olevan ajan.

Start delay / Viivästetyn käynnistyksen peruuttaminen
• Kierrä ohjelman valitsin kohtaan Off/0 tai jonkin toisen 
ohjelman kohdalle.

Key lock / Painikelukitus 3 sec  
Ohjauspaneelin painikkeiden ja nupin lukitsemiseksi 
vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.

Painikkeiden ja valitsimen lukitseminen:
• On valittava jokin ohjelma.
• Paina Key lock / Painikelukitus 3 sec -painiketta ja pidä sitä 
painettuna kunnes näytölle tulee avainta esittävä symboli. 
Nyt valitsin ja näppäimet ovat lukittuja.
Kun näppäinlukitus on käytössä, ainoa mahdollinen 
toiminto on kuivausrummun sammuttaminen kääntämällä 
ohjelman valitsin Off/0-asentoon.
Jos kytket kuivausrummun päälle uudelleen valitsemalla 
jonkin ohjelman, näppäinlukko pysyy päällä, kunnes avaat 
sen lukituksen.

Painikkeiden ja valitsimen lukituksen avaaminen:
• Paina Key lock / Painikelukitus 3 sec -painiketta ja pidä sitä 
painettuna kunnes näytöllä oleva avainta esittävä symboli 
sammuu.

OSOITTIMET

Vianilmaisimet:

Water tank / Vesisäiliö  
(=> tyhjennä vesisäiliö)

Bottom filter / Alasihti  
(=> puhdista alasuodatin).

Door filter / Luukun sihti  
(=> puhdista luukun suodatin)

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

Ohjelman etenemisen ilmaisin

Näyttää ohjelman nykyisen vaiheen (sensing / drying / end).

Anti-crease / Rypistymisenesto
Ilmoittaa, että kuivausrumpu on ohjelman loppumista 
seuraavassa pöyhimisvaiheessa, jonka tarkoituksena on 
estää pyykin rypistymistä (ks. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ / 7 
sekä LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET / 
Rypistymisenesto).

LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET 
Tarkista ohjelmataulukosta mitkä lisätoiminnot ovat käytettävissä 
valitun ohjelman kanssa.
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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.

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.

 VAROITUS

001
n

HUOLTO JA PUHDISTUS  
SEKÄ ONGELMIEN RATKAISEMINEN
Katso huoltoa ja puhdistusta  
sekä vianmääritystä koskevat tiedot  
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.
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Whirlpool® on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki.


