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E. Ohjelmanvalitsin

F. “Käynnistys/Tauko”-painike

G. Linkousnopeuden valitsin

H. Ohjelmavaiheen osoitin

I. “Reset”-painike

J. “Ajastin”-painike

A. “Luukku auki”-merkkivalo
Tässä pesukoneessa on automaattisia
turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja
ilmaisevat mahdolliset häiriöt
varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia
tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

B. “Huolto”-merkkivalo
C. “Vesihana kiinni”-merkkivalo
D. “Puhdista pumppu”-merkkivalo

Ohjelma
Hoito-
ohje-

merkinnät

Max.
täyttö

kg

Ohjelman kuvaus ja huomautuksia

- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti

Pesu- ja lisäaineet Lisävalinnat Max.
linkous-
nopeus

r/min

Esipesu Varsi-
nainen-

pesu

Huuhte-
luaine

Esi-
pesu

Nopea Ajastin Clean+ Kylmä-
pesu

Teho-
huuhtelu

Rypisty-
misen 
esto

Tyhjen-
nyksen

esto

Linkous

Valkopesu/ 
Desinfiointi

95 °C
6.0

Tavallisen ja erittäin likaisen valkoisen puuvillapyykin pesuun. Jos pyykki on hyvin likaista 
tai jos siinä on tahroja, voit lisätä happipohjaista valkaisuainetta, joka sopii käytettäväksi 
95°C:ssa. Tämä ohjelma tappaa bakteerit ja desinfioi pyykkisi.

i Kyllä i i – i i – i i i i Max.

Puuvilla
40 - 60 °C 6.0 Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. 

materiaali puuvilla ja pellava. i Kyllä i i i i i i i i i i Max.

SuperEco
60 °C 6.0

Erittäin likainen tai karkea, puuvillasta, keinokuidusta tai niiden sekoituksesta valmistettu 
pyykki. Energiankäyttö on taloudellista, kun pesuohjelman kestoa pitkitetään. Suositellaan 
käytettäväksi yöllä, jolloin sähkön hintakin on usein edullinen. Vältä linkoamisen aiheuttamaa 
meteliä yöllä asettamalla linkousnopeudeksi arvo ”0” tai aloita linkous vasta aamulla. Voit myös 
käyttää ”Ajastin”.  Jos tekstiileissä on paljon synteettisiä kuituja, suositellaan pyykkipussin 
käyttämistä.

– Kyllä i – – i – i i – i i Max.

Tekokuidut
30 - 40 - 60 °C 3.0 Tavallisesti likaisten tekokuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylista, viskoosista jne.) tai 

niiden puuvillasekoitteista valmistettujen vaatteiden pesuun. i Kyllä i i i i – i i i i i Max.

Hienopesu
30 - 40 °C 1.5 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot. i Kyllä i i – i – i – – i i 1000 1)

Päivittäispesu
40 °C 3.0 Kevyesti tai tavallisesti likaisen kestävän puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai sekoitepyykin 

pesuun. Tehokas tunnin ohjelma. Pese vain samanväristä pyykkiä kerrallaan. – Kyllä i – – i – i i i i i Max.

Pikapesu
30 °C 3.0 Vähän käytettyjen puuvilla-, polyesteri-, polyamidi- ja puuvillasekoitevaatteiden pesuun. 

Lyhytohjelma pyykkisi raikastamiseksi. – Kyllä i – – i – i – – i i Max.

Villa
20° - 40 °C 1.0

Konepesun kestävät villavaatteet, joissa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa.
The Woolmark Company -yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän ohjelman (40 °C) konepestäville 
villavaatteille. 

– Kyllä i – – i – i – – i i 1000 1)

Käsinpesu
40 °C 1.0 Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä.  The Woolmark Company 

-yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän ohjelman (40 °C) käsinpestäville villavaatteille. – Kyllä i – – i – i – – i i 400 1)

Alusvaateet
30 °C 1.0 Tämä ohjelma sopii erityisesti arkojen alusasujen pesuun (pesupussin käyttö on erittäin 

suositeltavaa). – Kyllä i – – i – i – – i i 400 1)

Huuhtelu & 
Linkous – 6.0 Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa. – – i – – i – – i – i i Max.

Linkous – 6.0 Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa. – – – – – i – – – – – i Max.

Tyhjennys – – Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen. – – – – – i – – – – – – –

i :   valinnainen / Kyllä : annostele aine
1)  Ohjelman linkousnopeutta on alennettu
 arkojen tekstiilien suojaamiseksi.

The Woolmark Company-yhtiö on testannut ja hyväksynyt tämän pesukoneen villa- ja käsinpesuohjelmat sellaisia 
vaatteita varten, joiden hoito-ohjeessa on merkintä “konepesu” tai “käsinpesu”. Vaatteet täytyy pestä hoito-ohjeen
ja ohjelmataulukon mukaisesti.                                M0619
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Ohjelma Lämpötila
(°C)

Täyttömäärä
(kg)

Vesi
(l)

Sähkönkulutus
(kWt)

ilman “Nopea”

Keskim. ohjelman kesto
         (tuntia : minuuttia)

ilman “Nopea” kanssa “Nopea”

Valkopesu / Desinfiointi 95 6.0 59* 1.90 2:00 -
Puuvilla ** 60 6.0 49 0.90 4:00 2:30
Puuvilla ** 60 3.0 37 0.69 2:20 ***

Puuvilla 40 6.0 54 0.65 2:45 1:45
Puuvilla ** 40 3.0 37 0.58 2:30 ***
SuperEco 60 6.0 51 0.72 4:00 -

Tekokuidut 60 3.0 50* 0.70 1:30 1:09
Tekokuidut 40 3.0 46 0.50 1:15 0:54
Hienopesu 30 1.5 50 0.50 0:45 -

Päivittäispesu 40 3.0 45 0.45 1:00 -
Pikapesu 30 3.0 40 0.40 0:30 -

Villa 40 1.0 55 0.60 0:45 -
Käsinpesu 40 1.0 45 0.60 0:40 -

Alusvaateet 30 1.0 45 0.50 0:36 -

 KULUTUSTIEDOT 

Kulutus on mitattu standardin IEC/EN 60 456 mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden 
paineen ja lämpötilan, 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).
*  Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
** Energiankulutuksen oletusohjelmat.
*** Ohjelman kesto mukautetaan automaattisesti havaitun täyttöasteen mukaan.

 ANNOSTELE PESUAINE, SULJE LUUKKU
 JA VALITSE OHJELMA

 VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

 LUUKKU AUKI -MERKKIVALO
Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen 
jälkeen, luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun 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 (reset).

 VIRHEILMOITUKSET
Jos näet virheilmoituksen tai pesukoneessa on 
käyttöhäiriöitä, lue ensin käyttöohjeen Vianetsintä-osio.

Huolto
Vika sähköosassa saattaa aiheuttaa ”Huolto” 
-merkkivalon syttymisen. 

Vesihana kiinni
Pesukoneen vedensaanti on riittämätöntä; vesihana 
saattaa olla kiinni tai veden tuloletku saattaa olla 
kiertynyt.

Puhdista pumppu
Likavettä ei pumpata ulos. Tyhjennysletku saattaa 
olla kiertynyt tai suodatin on puhdistettava (katso 
käyttöohjeitten osio “Suodattimen puhdistus”).

Valitse haluamasi lisävalinnat niiden painikkeilla.
Vastaava merkkivalo syttyy.
Jos pesuohjelma ja lisävalinta tai -valinnat eivät ole
yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti.
Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät
automaattisesti.

Esipesu
•  Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai   
 multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa noin 
 15 minuuttia.
•  Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa
 pesussa, jos valitset myös esipesun. 

Nopea
•  Lyhentämällä pesuohjelman kestoa mahdollistaa 
 nopeampaa pesua.
•  Suositellaan pienehkölle pyykkimäärälle tai vain vähän 
 likaiselle pyykille.

 OHJELMAN KÄYNNISTYS
Avaa vesihana ja paina “Käynnistys/Tauko”-painiketta.
“Käynnistys/Tauko”-painikkeen vierellä oleva 
merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu 
vasemmalta oikealle näyttäen parhaillaan käynnissä 
olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/
tyhjennys. 

 OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

• Mikään ohjelmavaiheen osoittimen merkkivalo ei pala,  
 ja Luukku auki -merkkivalo syttyy.
1.  Käännä ohjelmanvalitsin Off/O-asentoon.
2.  Sulje vesihana.
3.  Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4.  Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

 PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN
 MUUTTAMINEN OHJELMAN
 KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1.  Keskeytä ohjelma painamalla “Käynnistys/Tauko”-
 painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
2.  Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi
 lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3.  Paina “Käynnistys/Tauko”-painiketta uudestaan. 
 Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä 
 ollut  ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta. 

 KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN
 PERUUTTAMINEN ENNEN SEN
 PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

“Reset”-painike peruuttaa ohjelman ennen sen 
päättymistä.
•  Pidä “Reset” –painiketta painettuna muutaman 
 sekunnin ajan. Pesukone tyhjennetään vedestä. 
 Voi kestää hetken ennen kuin ovi voidaan taas avata. 

Clean+
•  Valitse tämä toiminto, jos käytät pesussa lisäainetta 
 tahranpoistoa varten (jauhetta, esimerkiksi “Vanish”) 
 - se optimoi lisäaineen tehon parhaan pesutuloksen ja 
 tahranpoiston aikaansaamiseksi. 
•  Käytä enintään täyttökoneen.
•  Laita sopiva määrä tahranpoistolisäainetta (jauhetta) 
 varsinaisen pesun lokeroon yhdessä pesuaineen 
 kanssa (käytä tämän toiminnon kanssa vain 
 jauhemaista pesuainetta). Noudata valmistajan 
 annosteluohjeita. 
•  Pidentää ohjelman kestoa noin 10 - 15 minuuttia. 
•  Soveltuu happipohjaisten tahranpoisto- ja 
 valkaisuaineiden käyttöön. Älä käytä kloori- tai 
 perboraattivalkaisuaineita!

Kylmäpesu
•  Vesi lämmitetään vain korkeintaan 20 ° C.
•  Sopii herkille tekstiileille joissa pesulämpötilasuositus 
 on max. 30 ° hoito-ohjeiden mukaan.
•  Pääosin valittavissa vain alimpien lämpötilojen 
 ohjelmien kanssa.

Tehohuuhtelu
•  Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja
 huuhtelu kestää pitempään.
•  Sopii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin
 pehmeä vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Rypistymisen esto
•  Toimintoa voidaan käyttää puuvilla-, tekokuitu- ja
 päivittäispesuohjelmien kanssa silittämisen
 helpottamiseksi.

Ajastimella pesuohjelman voi asettaa käynnistymään
myöhemmin, esimerkiksi edullisemman yösähkön
aikaan. Älä käytä nestemäistä pesuainetta
ajastetuissa pesuohjelmissa.
•  Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisävalinnat.
•  Paina “Ajastimella” –painiketta valitaksesi haluamasi 
 viiveen väliltä 30 minuuttia ja 23 tuntia.
• Paina “Käynnistys/Tauko”-painiketta. Käynnistyksen 
 viiveen merkkivalo ja tuntien ja minuuttien välissä 
 oleva piste vilkkuvat näytöllä. Viiveen lähtölaskenta 
 alkaa. 
•  Aikaviivenäyttö häviää kun pesuohjelma käynnistyy, 
 ja tilalle tulee jäljellä olevan ajan näyttö.
•  Painettuasi “Käynnistys/Tauko”-painiketta kerran, 
 voit vähentää viivettä painamalla “Ajastimella” 
 -painiketta uudelleen.
Ajastuksen peruuttaminen
•  Käännä ohjelman valitsin toiseen asentoon tai 
 paina “Käynnistys/Tauko”-painiketta. Valittu viive 
 katoaa näytöltä. Paina “Käynnistys/Tauko”
 -painiketta uudelleen, jos haluat käynnistää valitun 
 ohjelman välittömästi.

 AJASTIN

Annostele pesuaine taulukon etusivun ja käyttöohjeen
kappaleen “Pesuaine ja lisäaineet” mukaisesti.
•  Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman ja
 lämpötilan kohdalle.
•  Näytössä näkyy ohjelman kesto ja ennaltamäärätty 
 linkousnopeus.
•  “Käynnistys/Tauko” -painikkeen viereinen 
 merkkivalo vilkkuu.

•  Toiminto lisää veden määrää, ja pyykit lingotaan
 erittäin hellävaraisesti.

Tyhjennyksen esto
•  Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Pyykkiä ei
 lingota, mikä vähentää rypistymistä ja on  
 hellävaraisempi väreille.
•  Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi, jos
 haluat lingota pyykin vasta myöhemmin, tai jos
 pelkästään tyhjennät veden.
 Huom: ohjelma pysähtyy tyhjennyksen eston
 kohdalle silloin, kun ohjelmavaiheen näytössä
 palaa tyhjennyksen eston merkkivalo. “Käynnistys/   
 Tauko”-painikkeen vierellä oleva merkkivalo vilkkuu.

Tyhjennyksen eston peruuttaminen:
•  Paina “Käynnistys/Tauko”- painiketta. Ohjelma 
 pysähtyy automaattisesti siihen  kuuluvaan 
 linkoukseen.
•  Jos et halua lingota pyykkiä, käännä ohjelmanvalitsin   
 Tyhjennyksen kohdalle ja paina “Käynnistys/Tauko”- 
 painiketta.

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.


