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HUOM! Laitteessa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

Ohjelma Pyykin laji / Huomautuksia

Max. 
täyttö

kg

Pesuaineet ja lisäaineet Lisätoiminnot Lämpöti-
lanvalitsin

°C

Max. 
linkous-
nopeus

rpm

Ohjelman 
kesto

n.

min.

Esipesu Varsinainen
pesu

Huuhte-
luaine

2-nopeus Vajaa-
täyttö

Tyhjen-
nyksen 
esto

Valkopesu ja 
esipesu

Erittäin likaiset lakanat, pöytäliinat, paidat jne. kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät 
puuvillakankaat. 
Enimmäismäärä erittäin likaista pyykkiä 3,5 kg.

4,5 Kyllä 1) Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉   - 90 800 130

Valkopesu Vähän likaiset lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet jne. kulutusta ja korkeita lämpötiloja 
kestävät puuvillakankaat. 4,5 — 1) Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉   - 90 800 115

Kirjopesu Keskilikaiset puserot, paidat jne. polyester (Diolen, Trevira); polyamidi (Perlon, Nylon) tai 
puuvillasekoite. 2,0 — 1) Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉   - 60 800 100

Pikapesu Vähän likaiset puserot, paidat, puuvillapuserot, voimakkaanväriset froteet, farmarit jne. 4,5 — 1) Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉   - 40 800 85

Tekokuidut Vähän likaiset polyesteri- (Diolen, Trevira) polyamidi- (Perlon, Nylon) ja puuvillasekoitepaidat, -
puserot jne. 2,0 — 1) Kyllä ❉ ❉ 2) ❉ ❉   - 40 500 2) 70

Huuhtelu + 
linkous

Tässä ohjelmassa voidaan käyttää tärkkiä tai huuhteluainetta. 
Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyä seuraa tehokas linkous. 4,5 — 1) — ❉ ❉ ❉ ❉ 800 20

Linkous Ohjelma, jossa on tehokas linkous. 4,5 — 1) — — ❉ — — — 800 15

Hienopesu Arat tekstiilit, kuten verhot, leningit, paidat, puserot jne. 1,5 — 1) Kyllä ❉ ❉ 2) — ❉   - 40 500 2) 55

Villapesu Konepestävä villa, jossa Puhdasta uutta villaa -merkki.
Jos valitset “Tyhjennyksen esto” -toiminnon, älä jätä pyykkiä veteen liian pitkäksi aikaa. 1,0 — 1) Kyllä ❉ ❉ 2) — —  - 40 500 2) 45

Huuhtelu + 
linkous

Tässä ohjelmassa voidaan käyttää tärkkiä tai huuhteluainetta.
Huuhteluaine- tai tärkkikäsittelyä seuraa lyhyt linkous. 1,5 — 1) — ❉ ❉ 2) — ❉ 500 2) 15

Linkous Lyhyt linkous. 1,5 — 1) — — ❉ 2) — — — 500 2) 10

Tyhjennys Pelkkä tyhjennys, ei linkousta.
Vaihtoehtoinen ohjelman päättäminen “Tyhjennyksen esto” -toiminnon valinnan yhteydessä. — — 1) — — — — — — — 5

 “Kylmä vesi”

 “On/Off”

❉ : lisävalinta / Kyllä: annostelu
1) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
2) Arkojen vaatteiden vuoksi linkousnopeus on tässä 

ohjelmassa enintään 500 rpm.

Ohjelman (keskimääräinen) kesto on ohjelman 
pituus enimmäislämpötilassa ilman 
lisätoimintoja.
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Esipesu pidentää ohjelman kestoa n. 15 minuuttia. Kulutus on mitattu IEC 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. 
Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. 
“Sähkötietotarran” tiedot viittaavat ohjelmaan “Valkopesu 60°C”.
* Näytössä näkyvä jäljelläoleva pesuaika voi samoin poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa 

todelliset olosuhteet huomioon.
**Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

1. Sulje rummun luukut ja varmista, että ne ovat 
kunnolla kiinni.

2. Älä annostele pesuaineita ja lisäaineita 
lokerikkoon yli “MAX“-merkin. Annosteluohjeet:

• ohjelmat, joissa esipesu ja varsinainen 
pesu

• Pesu ilman esipesua
• Pyykin huuhteluaineet
• Tahranpoistoaineet
• Kalkinestoaine (tarvittaessa)
3. Käännä ohjelmanvalitsin myötäpäivään 

haluamasi ohjelman kohdalle.
4. Käännä lämpötilanvalitsin   haluamasi 

lämpötilan kohdalle.

“2-nopeus”-painike 
• Painikkeesta säädetään linkousnopeus.

Huomaa: jokaisella ohjelmalla on automaattinen 
maksimilinkousnopeus.

“Puolitäyttö”-painike 
• Alentaa veden kulutusta valkopesu- ja 

tekokuituohjelmissa erityisesti huuhtelun aikana.
• Sopii varsinkin vähän likaantuneelle pyykille ja 

vajaille koneellisille (vähennä pesuaineen määrää 
vastaavasti).

• Ei sovi kuuman lämpötilan pesuohjelmille.

“Tyhjennyksen esto” -painike 
• Pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. Kone ei 

linkoa, mikä vähentää rypistymistä ja parantaa 
värien kirkkauden säilymistä.

• Suositellaan käytettäväksi tekokuituohjelman ja 
hienopesuohjelman kanssa.

• Tämä toiminto sopii erityisen hyvin tilanteisiin, 
jolloin haluat lingota pyykin myöhemmin tai olla 
käyttämättä linkousta.

Huomaa: ohjelmanvalitsin pysähtyy kohtaan “ ”.

ENERGIAN- JA VEDENKULUTUSTIEDOT
Ohjelma Lämpötila

(°C)

Täyttömäärä

(kg)

Vesi

(l)

Energia

(kWh)

Ohjelman kesto
 

(min)
Valkopesu 90 4,5 72 1,80 115
Valkopesu 60 4,5 72 1,15 115
Kirjopesu 60 2,0 66 0,80 100
Kirjopesu 40 2,0 66 0,40 100

Pikapesu + 1/2-täyttö 40 2,5 54 0,50 85
Tekokuidut + 1/2-täyttö 30 1,0 54 0,30 70

Hienopesu 40 1,5 70 0,65 55
Villapesu 40 1,0 70 0,55 45

PYYKIN VALMISTELU VALITSE PAINIKKEILLA HALUAMASI LISÄTOIMINNOT 

“Tyhjennyksen esto” -toiminnon peruuttaminen. 
• Paina “Tyhjennyksen esto“ -painiketta 

uudelleen; ohjelma päättyy valittuun ohjelmaan 
kuuluvaan linkoukseen.

• Jos et halua lingota pyykkejä, paina “On/Off”-
painiketta. Merkkivalo sammuu. Käännä 
ohjelmanvalitsin tyhjennyksen kohdalle ja 
käynnistä laite.

Avaa vesihana ja paina “On/Off”-painiketta. 
Merkkivalo syttyy.

Luukkua ei voi avata pesuohjelman aikana.
Luukku lukittuu automaattisesti kaikissa 
pesuohjelmissa.
Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma 
keskeytetään, luukun lukitus vapautuu 
automaattisesti noin minuutin kuluttua.

• Ohjelmanvalitsin on asennossa “STOP”, ja 
merkkivalo palaa.

1. Paina “On/Off” -painiketta. Merkkivalo 
sammuu.

2. Lisätoiminnan valinnan voi peruuttaa 
painamalla valitun lisätoiminnon painiketta 
uudelleen.

3. Sulje vesihana.
4. Odota, että luukun lukitus vapautuu (noin 

minuutti).
5. Avaa koneen luukku ja rummun läpät ja ota 

pyykki koneesta.

1. Sammuta kone painamalla “On/Off”-
painiketta.
Merkkivalo sammuu.

2. Valitse uusi ohjelma, pesulämpötila, 
linkousnopeus ja lisätoiminnot.

3. Käynnistä laite painamalla “On/Off”-
painiketta.
Merkkivalo syttyy.

1. Sammuta kone painamalla “On/Off”-
painiketta.
Merkkivalo sammuu.

2. Käännä ohjelmanvalitsin tyhjennyksen 
kohdalle.

3. Käynnistä tyhjennys painamalla “On/Off”-
painiketta.
Avaa luukku vasta sen jälkeen, kun 
ohjelmanvalitsin on asennossa “STOP” ja 
luukun lukitus on vapautunut (noin minuutin 
kuluttua pesuohjelman päättymisestä).

• Kun virta kytketään päälle, kone ei käynnisty 
heti: kestää muutaman sekunnin ennen kuin 
oven lukitusjärjestelmä aktivoituu ja kone ottaa 
veden, jonka jälkeen rumpu alkaa pyöriä.

• Linkouksessa on keskeytystoiminto, joka 
tarkoittaa sitä, että rumpu käynnistyy ja 
pysähtyy useita kertoja linkouksen 
tehokkuuden lisäämiseksi ja pyykin 
tasapainottamiseksi rummussa.

• Linkouksen lopussa rumpu pyörii taaksepäin 
muutaman minuutin ajan: pyykki on tällä 
tavoin helpompi poistaa koneesta. 

• Älä ylitä suositeltuja pesuainemääriä: liiallinen 
vaahdon muodostuminen saattaa estää 
linkouksen.

• Laitteen epätasapainoa tunnistava ja korjaava 
järjestelmä alentaa linkousnopeutta tai 
keskeyttää linkouksen automaattisesti, jos 
pyykki on epätasapainossa – katso 
“Vianetsintä”.

• Laitteessa on uusi elektronisesti ohjattu 
moottori: myös moottorin ääni on erilainen. 

• Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa ohjelman 
ollessa käynnissä, muista kytkeä virta pois 
päältä ennen kuin käännät ohjelmanvalitsinta.

PESUOHJELMAN KÄYNNISTYS

LUUKUN LUKITUS

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

UUDEN OHJELMAN, LINKOUSNOPEUDEN TAI 
LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN 
KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

HUOMAUTUKSIA JA KÄYTTÖOHJEITA


