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Mixed

Water tank

1. Start delay / Viivästetty 
käynnistystoiminto
2. Rapid / Pika-toiminto
3. Gentle / Hellävarainen-toiminto
4. Key lock 3 sec / Näppäinlukko
5. Drum reverse / Rummun 
suunnanvaihto -toiminto
6. Anti-crease / Rypistymisenesto-
toiminto
7. Dry finishing / Kuivuuden 
viimeistely -toiminto
8. Ohjelman valitsin
9. Start- / Pause-painikea 
10. Vian merkkivalot
11. Ohjelman vaiheen osoitin

KÄYTTÖPANEELI

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Vesisäiliö
4. Luukku
5. Luukun kahva
6. Luukun suodatin (luukun takana)
7. Alasihti (suojalevyn takana)
8. Säädettävät jalat (4)

PÄIVITTÄISKÄYTÖN VIITE-  
OPAS

TUOTTEEN KUVAUS
LAITE
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10.

KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT  
WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täydemmän tuen ja palvelun saamiseksi rekisteröi 
tuotteesi sivustolla www . whirlpool . eu / register

WWW

Voit ladata turvallisuusohjeet sekä Käyttö- ja 
huolto-oppaan sivustoltamme docs.whirlpool.eu 
 ja noudattamalla tämän vihkosen takakannen 
ohjeita.

Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveyttä ja turvallisuutta koskeva opas.



2

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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PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ Katso lisätietoja toiminnoista Käyttö- ja huolto-oppaasta /  

katso viimeiseltä sivulta kuinka saat Käyttö- ja huolto-oppaan

1. PYYKKIEN LAITTAMINEN
Valmistele pyykit kappaleen VINKKEJÄ suositusten mukaisesti.
Varmista, että taskut ovat tyhjät, hakaset suljettu ja nauhat sidottu 
yhteen.

Avaa luukku ja laita pyykit koneeseen. Noudata 
OHJELMATAULUKOSSA ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.

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

Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.  

3. ASETA HALUAMASI OHJELMA
Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä valitsinta. 
Ohjelman oletettu kestoaika tulee näkyviin näytölle.

             

Ohjelmia koskevat lisätiedot on annettu OHJELMATAULUKOSSA.

Valitse tarvittaessa lisävalinnat
Jos haluat valita muita lisävalintoja, paina kyseistä painiketta – 
näytön symboliin syttyy valo.

Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA 
ILMAISIMET.

4. OHJELMAN KÄYNNISTYS
Paina käynnistys-/taukopainiketta ; painikkeen viereinen merkkivalo 
syttyy. Kuivausprosessi käynnistyy.

Ohjelman jäljellä oleva kestoaika tulee näkyviin näytölle. Se voidaan 
laskea uudelleen ja sitä voidaan muokata ohjelman kuluessa. 
Näiden vaiheiden aikana näytöllä näkyy animaatio.

5. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN 
MUUTTAMINEN TARVITTAESSA
Käynnissä olevan ohjelman tai viivästetyn käynnistyksen asetuksia 
muutetaan seuraavasti: 
•  paina Start/Pause käynnissä olevan ohjelman laittamiseksi 
taukotilaan
•  Muuta asetuksiasi 
•  Paina käynnistys-/taukopainiketta uudelleen, kun haluat jatkaa 
ohjelmaa.

6. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN NOLLAAMINEN 
TARVITTAESSA
Käännä ohjelman valitsin asentoon Off/O.

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

7. KUIVAUSRUMMUN SAMMUTTAMINEN OHJELMAN 
LOPPUMISEN JÄLKEEN
Kun ohjelma on päättynyt, näytössä lukee „End“ ("Loppu"). 
Sammuta kuivausrumpu kääntämällä ohjelman valitsin asentoon 
Off/O. Avaa luukku ja ota pyykki ulos.

    
Jos et sammuta kuivausrumpua ohjelman päättymisen jälkeen, 
laitteen rumpu pyörähtelee silloin tällöin ensimmäisten 10 minuutin 
ajan ohjelman päättymisen jälkeen. Tarkoituksena on ehkäistä 
pyykin rypistymistä. 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.

Varmista, että pyykkiin ei 
jää sytyttimiä tai tulitikkuja. 

Varmista, että pyykki ei ole 
kastunut syttyviin 
nesteisiin.

  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
Esineet kuten kolikot tai avaimet saattavat vahingoittaa pyykkejä 
sekä rumpua. 

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

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

VINKKEJÄ

SÄÄSTÖVINKKEJÄ

Ohjelma Täyttö
(kg)

Linkousnopeus
(rpm)

Kosteus 
(%)

Energiankulutus 
(kWh)

Kuivausaika (min)

EKO-PUUVILLA * 8
4

1000
1000

60
60

2,44
1,33

196
110

EKO-PUUVILLA 8
8

800
1400

70
50

2,75
2,05

209
158

SILITYSKUIVA 
PUUVILLA 

8
8
8

800
1000
1400

70
60
50

2,23
2,00
1,77

181
155
137

KAAPPIKUIVAT 
TEKOKUIDUT 3,5 1000 40 0,78 65

KULUTUSTIEDOT Tiedot saattavat kotioloissa poiketa ilmoitetuista pääasiallisesti 
pyykkien kosteuspitoisuudesta riippuen.

*Energiatehomerkissä mainitut ohjelmat / Asetus 392/2012/EU
Arvot perustuvat ohjelman oletusasetukseen, puhtaan luukun 
sihdin 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.

Tehonkulutus - Wattia

Päälle jätettynä -tilassa 0,81

Pois päältä -tilassa 0,07

LÄMPÖPUMPPUTEKNIIKKA
Tämä kuivausrumpu on varustettu lämpöpumpputekniikalla 
vaatteiden kuivaamiseksi. Toimintaansa varten lämpöpumppu 
käyttää kasvihuonekaasuja (fluorikaasuja), jotka kuuluvat Kioton 
sopimukseen. F-kaasut ovat ilmatiiviisti suljetussa yksikössä. Tämä 
ilmatiiviisti suljettu yksikkö sisältää 0,28 kg kaasua R134a F, joka 
toimii kylmäaineena. 
GWP = 1430 (1 t CO2). 
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OHJELMATAULUKKO

Ohjelma Lisätoiminnot

Pesumer-
kinnät

Max. täyttö Rapid / Pika Gentle / 
Hellävarai-

nen

Drum reverse / 
Rumm. 

suunnanvaihto

Anti-crease / 
Rypistymise-

nesto

Dry finishing 
/ Kuivuuden 
viimeistely

Cotton / 
Puuvilla

Extra dry / 
Erittäin kuiva

maks.Cupboard dry 
/ Kaappikuiva

Iron dry / 
Silityskuiva

 Cotton / Eko-Puuvilla maks. —

Synthetics / 
Tekokuidut

Extra dry / 
Erittäin kuiva

3,5

—

Cupboard dry 
/ Kaappikuiva

—

Iron dry / 
Silityskuiva

—

Mixed / Sekapyykki 3,0 —

Wool Finish 1,0 — — — — —

Big items / Suurikokoiset 3,0 — — —

Drying time / Kuivausaika maks. — — — —

 Valittavissa / Lisätoiminto    — Ei valittavissa / sovellettavissa

Enimmäistäyttömäärät:  8 kg
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OHJELMAT
Varmista, että tekstiilit voidaan kuivattaa kuivausrummussa. Ks. 
kohta VINKKEJÄ / 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, synteettisistä kuiduista sekä niiden 
sekoituksista valmistetun sekapyykin 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 
kestoajaksi 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 
suunnanvaihtojaksoja 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 
kääntämällä ohjelman valitsimen asentoon Off/0.

Dry finishing / Kuivuuden viimeistely
Mahdollistaa kuivuusasteen hienoisen säätämisen 
pidentämällä tai lyhentämällä ohjelman kestoa.

hieman kuivempi 

keskitasoinen kuivuus

hieman kosteampi

LISÄVALINTOJA "PIKA" JA "HELLÄVARAINEN" EI VOIDA 
YHDISTÄÄ

TOIMINNOT

Start delay / Viivästetty käynnistys
Siirtää ohjelman alkamisen myöhempään ajankohtaan. 
Ajastus voidaan säätää 12 tuntiin asti.  
• Valitse pesuohjelma ja lisätoiminnot.
• Paina Start delay / Viivästetyn käynnistyksen painiketta 
useamman kerran, kunnes haluttu viiveaika näkyy näytöllä.
• Paina käynnistys-/taukopainiketta - näytössä näytetään 
viiveen laskenta ohjelman käynnistykseen asti. Viivästetyn 
käynnistyksen symboli näytöllä vilkkuu ja käynnistys-/
tauko- painikkeeseen syttyy valo. Pumpun käyttöönoton 
yhteydessä voi kuulua ääni.
• Kun ajastettu viiveaika on kulunut loppuun, 
kuivausrumpu käynnistyy automaattisesti. Ohjelman 
käynnistyessä näyttö osoittaa ohjelman jäljellä olevan 
kestoajan.

Start delay / Viivästetyn käynnistyksen peruuttaminen
• Käännä ohjelman valitsin asentoon Off/O tai toisen 
ohjelman kohdalle.

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

Painikkeiden ja valitsinnupin lukitus:
• Jonkin ohjelman tulee olla valittuna.
• Paina painikelukituspainiketta kunnes näyttöön syttyy 
avainsymboli. Nyt nuppi ja näppäimet ovat lukittuja.
Painikelukituksen ollessa päällä ainoa käytettävissä oleva 
toiminto on kuivausrummun sammuttaminen kääntämällä 
ohjelman valitsin asentoon Off/O.
Jos kytket kuivausrummun uudelleen päälle valitsemalla 
jonkin ohjelman, painikelukitus pysyy toiminnassa kunnes 
avaat sen.

Painikkeiden ja valitsinnupin lukituksen avaaminen:
• Paina painikelukituspainiketta kunnes näytön 
avainsymboli sammuu.

OSOITTIMET

Vian merkkivalot:

Water tank / Vesisäiliö  
(=> tyhjennä vesisäiliö)

Bottom filter / Alasuodatin  
(=> puhdista alasuodatin).

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

Jos toimintahäiriöitä ilmenee, tutustu kohtaan 
VIANMÄÄRITYS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAASSA.

Ohjelman vaiheen osoitin

h.

Anti-
crease

Drum
reverse

Dry
�nishingRapid Gentle Key lock

3 sec

Extra dry Cotton

Cupboard dry

Iron dry

Cotton

Extra dry
Synthetics

Cupboard dry

Iron dry

Wool �nish

Big items

30’

15’

60’

0Drying time

Sensing Drying End
Door �lter

Bottom �lter Anticrease
90’

Start delay

8Kg     

Mixed

Water tank

Näyttää parhaillaan käynnissä olevan ohjelman vaiheen 
(Sensing/Tunnistus / Drying/Kuivausprosessi / End/
Ohjelman päättyminen).

Anticrease / Rypistymisenesto
Ilmoittaa, että kuivausrumpu on ohjelman jälkeisessä 
pöyhintävaiheessa, jolla estetään pyykkien rypistymistä (ks. 
kohta PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ / 7., ja kohta LISÄVALINNAT, 
TOIMINNOT JA ILMAISIMET / Rypistymisenesto).

LISÄTOIMINNOT, TOIMINNOT JA MERKKIVALOT
Tarkista ohjelmataulukosta mitkä lisätoiminnot ovat käytettävissä 
valitun ohjelman kanssa.
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PUHDISTUS JA HUOLTO

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

PUHDISTA ALASIHTI NOIN VIIDEN KÄYTTÖKERRAN VÄLEIN

Toimi varoen.
Eri malleissa on erilaiset sihdit, mistä johtuen alla olevat kuvaukset 
saattavat poiketa omassa kuivausrummussasi olevasta sihdistä. Kaikki 
sihdin osat on puhdistettava

Avaa alaluukku. Tartu kahvaan ja vedä 
alasihti ulos.

Irrota alasihdistä vaahtomuovi puhdistusta 
varten. Puhdista sihdin vaahtomuovi sekä 
itse sihti käsin tai juoksevalla vedellä. Älä 
pese sitä pesukoneessa. Puristele 
vaahtomuovi kuivaksi. Älä laita sitä alasihtiin 
vettä tippuvana. 

Kiinnitä vaahtomuovi alasihtiin. Puhdista 
kuivausrummun sihtitila kostealla liinalla tai 
varovasti pölynimurilla. Laita alasihti 
uudelleen paikalleen. Taputa sihdin kahva 
alas ja sulje alaluukku.

TUOTESELOSTE
WWW  Tämän laitteen tuoteseloste energiatietoineen voidaan 

ladata Whirlpoolin sivustolta docs.whirlpool.eu

KUINKA SAAT KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN
> WWW  Lataa Käyttö- ja huolto-opas sivustolta 
docs . whirlpool . eu (voit käyttää tätä QR-koodia), 
ilmoittamalla tuotteen kaupallisen koodin.
> Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun

YHTEYDEN OTTAMINEN 
HUOLTOPALVELUUN
Yhteydenottoa koskevat tiedot on 
ilmoitettu takuuvihkosessa. Kun otat 
yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita 
samassa yhteydessä tuotteen 
tunnistekilvessä olevat koodit.

400011037963

xxxxxxxxxxxx

Painettu Italiassa


