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Ohjelma Materiaali/Likaisuusaste/Huomautuksia Täyttö
maks.

kg

Pesuaine ja lisäaineet Lisätoiminnot Lämpötila

°C

Ohjelman
kesto
(noin)

min 2)

Esipesu Pesu Huuhte-
luaine

Valkaisu Linkousno-
peuden 
säätö

Vajaatäyttö Rypisty-
misen 
esto

Valkopesu
+

esipesu

Erittäin likaiset, kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät puuvilla- ja 
pellavakankaat (vuodevaatteet, pöytäliinat, paidat jne.). Enimmäismäärä 
erittäin likaista pyykkiä 3,5 kg.

4,5 kyllä kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ -90 130

Valkopesu Keskilikaiset, kestävät ja kuumuutta sietävät puuvilla- ja pellavatekstiilit 
(lakanat, pöytäliinat, paidat jne.). 4,5 kyllä kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ -90 115

Kirjopesu Vähän likaantuneet puuvilla- ja pellavapuserot ja -hameet, voimakkaan 
väriset froteet, värilliset pellavakankaat, farmarit jne. 2,0 — kyllä ❉ — ❉ ❉ ❉ - 60 100

Pikapesu Vähän likaantuneet puuvilla- ja pellavapuserot ja -hameet, voimakkaan 
väriset froteet, värilliset pellavakankaat, farmarit jne. 4,5 — kyllä — — ❉ ❉ ❉ -40 85

Tekokuidut Vähän likaantuneet ja keskilikaiset polyesteri- (Diolen, Trevira), 
polyamidi- (Perlon, Nylon) ja puuvillasekoitepaidat, -puserot jne. 2,0 — kyllä ❉ — ❉ ❉ ❉ -60 70

Huuhtelu + 
linkous

Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyohjelma. Päättyy tehokkaaseen 
linkoukseen. 4,5 — — ❉ — ❉ ❉ ❉ 20

Pitkä linkous Tehokas linkous. 4,5 — — — — ❉ — — — 10

Hienopesu Arat tekstiilit, kuten verhot, leningit, paidat ja puserot. 1,5 — kyllä ❉ — ❉  1) — ❉ -40 55

Villapesu Vain konepestävä villa, jossa Puhdasta uutta villaa -merkki. Jos valitset 
Rypistymisen esto -ohjelman, älä jätä pyykkiä pitkäksi aikaa veteen. 1,0 — kyllä ❉ — ❉  1) — ❉ -30 45

Huuhtelu + 
linkous Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyohjelma. Päättyy lyhyeen linkoukseen. 4,5 — — ❉ — ❉  1) — ❉ 15

Lyhyt linkous Lyhyt linkous. 1,5 — — — — ❉  1) — — — 5

Tyhjennys Pelkkä tyhjennys, ei linkousta. Rypistymisen esto -toiminnon jälkeen 
veden saa poistettua koneesta Tyhjennys-toiminnolla. — — — — — — — — — 3
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FIN OHJELMATAULUKKO

Hienopesu

Villapesu
Tyhjennys

Puolitäyttö
Linkousnopeuden 
säätö

Rypistymisen esto

Kylmä vesi

Käynnistys-/
Pysäytyspainike

AWT 4080

1) Linkousnopeutta on 
rajoitettu tekstiilien 
suojaamiseksi.

2) Ohjelman (keskimääräinen) 
kesto on ohjelman pituus 
enimmäislämpötilassa ilman 
lisätoimintoja.

Huom!    Liika pesuaine voi aiheuttaa teknisiä ongelmia.
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Esipesu pidentää ohjelman kestoa noin 15 minuutilla. Kulutus on mitattu keskimääräisissä olosuhteissa IEC 60 456 -
standardin mukaisesti. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja 
pesuohjelman mukaan

PESUAINEEN JA LISÄAINEIDEN ANNOSTELU
Lisää pesu- ja lisäaineet pesuainelokerikkoon 
seuraavasti:
• ohjelmat, joihin kuuluu esipesu ja 

varsinainen pesu  
• pesu ilman esipesua  
• pyykin huuhteluaineet

Tärkeää:
• Älä täytä lokeroita yli “MAX”-merkinnän.
• Älä käytä nestemäistä pesuainetta ohjelmissa, joihin 

kuuluu esipesu.
• Käytä mielellään nestemäistä pesuainetta 40 

asteessa ja sitä matalammissa pesulämpötiloissa, jotta värillisiin 
tekstiileihin ei jää vaaleita pesuainejäämiä.

SULJE PESUKONEEN LUUKKU JA VALITSE OHJELMA
1. Käännä ohjelmanvalitsin myötäpäivään haluamasi ohjelman kohdalle.
2. Käännä lämpötilanvalitsin haluamasi lämpötilan kohdalle.
3. Käännä linkousnopeuden valitsin haluamasi nopeuden kohdalle.

PAINA HALUAMIASI LISÄTOIMINTOPAINIKKEITA.

 Linkousnopeuden säätö “ ”

• Nopeus säädetään painamalla säätöpainiketta.

Huom! Jokaisella ohjelmalle on määritetty suurin linkousnopeus.

Puolitäyttö “ ”
• Laskee veden kulutusta valkopesu- ja tekokuituohjelmissa erityisesti esipesussa ja 

huuhteluissa.
• Sopii varsinkin vähän likaantuneelle pyykille ja vajaille koneellisille (vähennä 

pesuaineen määrää vastaavasti). 

Rypistymisen esto “ ”
• Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Kone ei linkoa, mikä vähentää rypistymistä ja 

on hellävaraisempi väreille.

• Suositellaan käytettäväksi Tekokuitu-ohjelman, “ ”, ja Hienopesu-ohjelman, “ ”, 
kanssa.

• Toiminto sopii linkouksen siirtämiseen ja linkoamatta jättämiseen.
Huom! Ohjelmanvalitsin pysähtyy “ ”-kohtaan.
Ohjelman keskeyttäminen:
• Paina Rypistymisen esto -painiketta uudestaan; niin ohjelma päättyy valittuun 

ohjelmaan kuuluvaan linkoukseen.

• Jos et halua lingota pyykkejä, käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen “ ” kohdalle ja 
paina käynnistys-/pysäytyspainiketta.

OHJELMAN KÄYNNISTYS
Avaa vesihana ja paina Käynnistys-/Pysäytyspainiketta “ ”. Merkkivalo syttyy.
LUUKUN LUKITUS
Koneen luukkua ei voi avata ohjelman aikana. Luukku lukittuu automaattisesti kaikkien 
ohjelmien ajaksi. Luukku aukeaa noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä tai virran 
katkaisemisesta.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN
• Ohjelmanvalitsin on loppuasennossa.

1. Paina Käynnistys-/Pysäytyspainiketta “ ”.
2. Poista lisätoimintojen valinnat painamalla kunkin valitun lisätoiminnon painiketta.
3. Sulje vesihana.
4. Odota, että luukun lukitus päättyy (noin minuutti).
5. Avaa koneen luukku ja rummun läpät ja ota pyykit koneesta.
UUDEN OHJELMAN VALINTA, LINKOUSNOPEUS, OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN 
JÄLKEEN VALITTAVAT LISÄTOIMINNOT
1. Sammuta kone painamalla Käynnistys-/Pysäytyspainiketta.
2. Valitse uusi ohjelma, pesulämpötila ja lisätoiminnot.
3. Paina Käynnistys-/Pysäytyspainiketta, niin kone käynnistyy.
OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN
1. Sammuta kone painamalla Käynnistys-/Pysäytyspainiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsin Tyhjennyksen “ ” kohdalle.
3. Paina Käynnistys-/Pysäytyspainiketta, niin tyhjennys alkaa.

Avaa luukku vasta, kun ohjelmanvalitsin on loppukohdassa ja noin minuutti on kulunut.

KULUTUSTIEDOT

Ohjelma Pesulämpötila

(°C)

Täyttömäärä

(kg)

Vesi

(l)

Kulutus

(kWh)

Ohjelman kesto

(min)

Valkopesu 90 4,5 72 1,80 115

Valkopesu 60 4,5 69 1,04 115

Kirjopesu 60 2,0 66 0,80 100

Kirjopesu 40 2,0 54 0,40 100

Pikapesu + vajaatäyttö 40 2,5 49 0,50 85

Tekokuidut + vajaatäyttö 30 1,5 45 0,30 70

Hienopesu 40 1,5 70 0,65 55

Villapesu 40 1,0 70 0,55 45

FIN


