
FIN 1

KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan 
konepestävän ja määrältään tavanomaisen 
kotitalouksien pyykin pesemiseen ja linkoamiseen.
• Noudata pesukoneen käytössä tämän käyttöohjeen, 

asennusohjeiden ja ohjelmataulukon ohjeita.

• Säilytä tämä käyttöohje, ohjelmataulukko ja 
asennusohjeet. Jos luovutat pesukoneen toiselle 
henkilölle, anna hänelle myös käyttöohje, 
ohjelmataulukko ja asennusohjeet.

PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO
1.Pakkauksen purkaminen ja laitteen 

tarkistaminen
• Purettuasi pesukoneen pakkauksestaan tarkista, 

ettei se ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, 
älä käytä pesukonetta. Ota yhteys 
huoltopalveluun tai jälleenmyyjään.

• Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, 
polystyreenipalat yms.) poissa lasten ulottuvilta 
vahinkojen välttämiseksi.

• Jos laitetta on säilytetty kylmässä, anna sen olla 
huoneen lämpötilassa muutaman tunnin ajan 
ennen ensimmäistä käyttöä.

2.Kuljetuspulttien irrottaminen
• Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty pultit, 

jotka estävät laitteen vaurioitumisen kuljetuksen 
yhteydessä. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava 
ennen pesukoneen käyttöönottoa.

• Poistettuasi pultit peitä aukot mukana 
toimitetuilla muovitulpilla (4 kpl).

3.Pesukoneen asentaminen
• Poista suojakalvo käyttöpaneelista (mallikohtainen 

varuste).
• Älä nosta konetta työtasosta siirtäessäsi sitä.
• Asenna pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle, 

mieluiten huoneen nurkkaan.
• Tarkista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti 

kiinni lattiassa ja että pesukone on täysin 
vaakatasossa (tarkista vesivaa'an avulla).

• Jos laite asennetaan puulattialle tai muulle periksi 
antavalle alustalle (esimerkiksi tietyt parketti- ja 
laminaattilattiat), kiinnitä koneen alle lattiaan 
vähintään 3 cm paksu vanerilevy, 60 x 60 cm.

• Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat 
ilmanvaihtoaukot (mallista riippuen) eivät ole 
maton tai muun materiaalin peitossa.

4.Vesiliitäntä
• Kiinnitä vedenottoletku(t) vesijohtoverkkoon 

paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti. 
• Mallit, joissa on yksi vedenottoventtiili: kylmä vesi
• Mallit, joissa on kaksi vedenottoventtiiliä: kylmä 

JA lämmin vesi tai ainoastaan kylmä vesi (lue 
erilliset asennusohjeet).

• Vesihana: 3/4 tuuman kierre letkuliitin

• Vedenpaine 
(virtauspaine): 100–1000 kPa (1–10 bar).

• Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella 
letkulla. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois.

• Kuumaan veteen kytkettävät mallit: kuuman 
veden tulolämpötila ei saa olla yli 60 °C.

5.Tyhjennys
• Kiinnitä letku viemäriin tai pesualtaan reunaan 

koneen mukana toimitetulla U-kappaleella.
• Jos pesukone liitetään kiinteään viemäriliitäntään, 

varmista, että liitännässä on venttiili, joka estää 
takaisinimun.

6.Sähköliitäntä
• Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen 

sähköasentaja. Käyttöohjeita ja paikallisia 
turvallisuusmääräyksiä tulee aina noudattaa.

• Jännite, teho ja sulakkeiden tiedot on merkitty 
luukun sisäpuolella olevaan kilpeen.

• Laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain maadoitetun 
pistorasian kautta voimassa olevien määräysten 
mukaisesti. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. 
Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai 
omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat 
seurausta edellä mainittujen ohjeiden noudattamisen 
laiminlyönnistä.

• Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
• Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen 

puhdistusta tai huoltoa.
• Kun kone on asennettu paikalleen, sen kytkentä 

verkkopistorasiaan tai irrottaminen 
sähköverkosta on aina varmistettava 
kaksinapaisella kytkimellä.

• Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä 
käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.

• Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelun 
henkilöstö.

• Tätä laitetta saa käyttää vain käyttöohjeiden 
mukaisesti kotitalouksissa.

Asennustilan vähimmäismitat:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 850 mm
Syvyys: 600 mm
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FIN 2

VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA
1.Turvallisuusohjeet
• Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
• Älä säilytä tulenarkoja aineita laitteen 

läheisyydessä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aisteiltaan 

tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai 
taitamattomien henkilöiden (eikä myöskään lasten) 
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä.

• Konetta ei pidä käyttää alle 5 °C:n lämpötilassa.
• Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen 

päälle, ota ensin yhteys huoltopalveluun tai alan 
erikoisliikkeeseen ja varmista, että se on 
mahdollista. Tällainen sijoitus on sallittu vain, jos 
kuivausrumpu kiinnitetään pesukoneeseen erityisen 
torniasennussarjan avulla. Asennussarjoja on 
saatavana huoltopalvelusta tai erikoisliikkeistä.

• Irrota pesukoneen virtajohto pistorasiasta silloin, 
kun sitä ei käytetä.

• Sulje vesihana, kun kone ei ole käytössä.
• Katkaise virta pesukoneesta tai irrota kone 

sähköverkosta ennen puhdistusta tai huoltoa.
• Älä koskaan avaa luukkua väkisin tai käytä sitä tukena.
• Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen 

samanlaiseen. Virtajohtoja on saatavana 
huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain 
ammattitaitoinen sähköasentaja.

2.Pakkaus
• Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia, 

mistä on merkkinä kierrätystä tarkoittava symboli 
. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten 

määräysten mukaisesti.
3.Pakkauksen ja käytöstä poistetun 

pesukoneen hävittäminen
• Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista 

materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten 
jätehuoltomääräysten mukaisesti.

• Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä 
mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto 
irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen.

• Tämä laite on merkitty Euroopan yhteisön sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän 
direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti.
Varmistamalla tuotteen asianmukaisen 
hävittämisen voit auttaa estämään mahdollisia 
haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, joita 
voisi muuten aiheutua tuotteen 
epäasianmukaisesta hävittämisestä. 

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on 
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
keräys- ja kierrätyspisteeseen. 

Tuotteen hävittämisessä on noudatettava paikallisia 
ympäristö- ja jätehuoltomääräyksiä. 
Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja 
kierrätyksestä saa kaupungin- tai 
kunnanvirastosta, jätehuoltokeskuksista tai 
liikkeestä, josta tuote on ostettu.

4.Suojattava jäätymiseltä
Konetta ei saa sijoittaa tilaan, joka on altis 
pakkaselle. Jos tätä ei voi välttää, varmista jokaisen 
pesukerran jälkeen, että kaikki vesi on tyhjentynyt:
• Irrota vedenottoletku(t) vesihanasta ja anna 

kaiken veden valua ulos.
• Irrota tyhjennysletku viemäriputkesta tai altaan 

reunasta ja anna kaiken veden valua ulos.
• Tyhjennä koneen sisään jäänyt vesi noudattaen 

ohjeita, jotka on esitetty kohdassa Jäännösveden 
tyhjentäminen. Kallista konetta eteenpäin 
yhdessä jonkun toisen henkilön kanssa ja anna 
kaiken veden valua ulos.

5.Säästövinkkejä
Pesukoneen veden kulutus on optimoitu. Veden 
pinta ei sen vuoksi näy luukun lasin läpi joissakin 
ohjelmissa pesuohjelman aikana. 
• Pese täysiä koneellisia, jotta sähkön, veden, 

pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman 
tehokasta.

• Älä ylitä pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
• Ekopallo on vedenpoistojärjestelmän 

erikoisominaisuus, jonka avulla voidaan estää 
pesuaineen pääsy pois rummusta ja sen 
haitallinen ympäristöön joutuminen.

• Käytä esipesua (mallikohtainen toiminto) vain 
hyvin likaiselle pyykille. Voit säästää pesuainetta, 
aikaa, vettä ja energiaa, kun et esipese vähän 
likaista tai normaalilikaista pyykkiä.

• Esikäsittele tahrat tahranpoistoaineella tai liota 
kuivuneita tahroja vedessä ennen pesua, jolloin et 
tarvitse kuumaa vettä käyttävää pesuohjelmaa.

• Voit säästää energiaa valitsemalla 60 °C:n 
pesuohjelman 95-asteisen sijasta tai vastaavasti 
40 °C:n ohjelman 60-asteisen tilalla.

• Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla 
suuremman linkousnopeuden, jolloin 
rumpukuivauksen alussa pyykki on jo valmiiksi 
kuivempaa.

6.EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
• Laite vastaa seuraavia eurooppalaisia standardeja:

2006/95/EY Pienjännitedirektiivi
2004/108/EY Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus direktiivi

Valmistaja ei vastaa pyykille aiheutuneista vahingoista, 
jotka ovat seurausta vaatteeseen tai tekstiiliin 
kiinnitettyjen hoito-ohjeiden vastaisesta menettelystä.
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FIN 3

PESUKONEEN KUVAUS

LUUKKU

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUKERTAA

1. Työtaso
2. Käyttöpaneeli
3. Pesuainelokerikko
4. Huoltokilpi (luukun sisäpuolella)
5. Luukku
6. Pumpun luukku, jossa suodatin ja hätätyhjennysletku (mallikohtainen) jalustan takana
7. Säädettävät jalat

Luukku avataan vetämällä luukun kahvasta. Luukku suljetaan painamalla se kiinni niin, että lukko naksahtaa.

Valmistajan testin aikana koneeseen mahdollisesti jäänyt vesi on suositeltavaa poistaa pesemällä 
ensimmäinen koneellinen lyhyellä ohjelmalla ilman pyykkiä.
1. Avaa vesihana.
2. Sulje luukku.
3. Annostele pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon  pieni määrä pesuainetta (enintään 1/3 

pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä).
4. Valitse pesuohjelma Tekokuidut, lämpötila 60 °C, ja käynnistä ohjelma (katso erillinen 

ohjelmataulukko).

Mallista riippuen:
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FIN 4

PYYKIN VALMISTELU
1.Huomioi pyykin lajittelussa:
• Materiaali/pesumerkintä

Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset 
kuidut, villa, käsinpestävät tekstiilit.

• Väri
Pese värilliset ja valkoiset vaatteet erikseen. Pese 
uudet värilliset vaatteet erillään.

• Koko
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä 
parantaa pesutehoa ja jakaa pyykkien painon 
tasaisemmin rumpuun.

• Arat tekstiilit
Pese pienet vaatekappaleet (esimerkiksi 
nailonsukat, vyöt tms.) ja vaatteet, joissa on 
koukkuja (rintaliivit), pesupussissa tai vetoketjullisen 
tyynyliinan sisällä. Irrota aina verhojen ripustimet tai 
pese verhot puuvillapussissa.

2.Tyhjennä kaikki taskut
Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa 
pyykkiä tai koneen rumpua ja allasta.

3.Kiinnittimet
Sulje vetoketjut ja napit tai koukut. Sido irralliset 
vyöt ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto
• Veri-, maito-, kananmuna- ja vastaavat tahrat 

lähtevät normaalisti ohjelman automaattisessa 
entsyymivaiheessa.

• Poista punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho-, hedelmä- ja 
vastaavat tahrat lisäämällä tahranpoistoainetta 
pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon .

• Esikäsittele vaikeasti likaantuneet kohdat 
tarvittaessa tahranpoistoaineella.

Värjäys ja valkaisu
• Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja 

värjäys- ja valkaisuaineita.
• Noudata valmistajan ohjeita.
• Väriaineet tai valkaisuaineet voivat jättää tahroja 

pesukoneen muovi- tai kumiosiin.
Pyykin täyttäminen koneeseen
1.Avaa luukku.
2.Työnnä vaatekappaleet löysästi rumpuun yksi 

kerrallaan sullomatta. Noudata ohjelmataulukon 
täyttömääräohjeita. 
Huomaa: jos rumpu on liian täynnä, pesutulos ei 
ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.

3.Sulje luukku.

PESU- JA LISÄAINEET
Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa 
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:
• Kuitutyyppi (puuvilla, itsesiliävät/tekokuidut, arat 

kuidut, villa)
Huomaa: käytä villalle ja mikrokuituvaatteille 
vain erikoispesuaineita (esim. urheiluvaatteet ja 
uimapuvut).

• Väri
• Pesulämpötila
• Tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
Huomautuksia:
• Tummissa vaatteissa näkyvien vaaleiden 

pesuainejäämien syynä ovat fosfaatittomien 
pesujauheiden liukenemattomat yhdisteet. Jos 
vaatteissa on valkoisia läiskiä, voit poistaa ne 
ravistelemalla tai harjaamalla tai käyttämällä 
nestemäistä pesuainetta.

• Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja 
pesuaineita ja pyykin lisäaineita.

• Jos käytät kalkinpoisto-, värjäys- tai 
valkaisuaineita esipesussa (mallikohtainen 
toiminto), varmista, että ne soveltuvat 
käytettäväksi kotitalouksille tarkoitetussa 
pesukoneessa. Kalkinpoistoaineet voivat sisältää 
pesukonetta vahingoittavia ainesosia.

• Älä käytä liuotinaineita (esimerkiksi tärpättiä tai 
bensiiniä). Älä pese koneessa liuottimilla tai 
tulenaroilla nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

• Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa 
pesussa, jos olet valinnut esipesun 
(mallikohtainen toiminto).

• Älä käytä nestemäistä pesuainetta ajastetuissa 
pesuohjelmissa (mallikohtainen toiminto).

Annostelu
Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. 
Huomioi pesuaineen annostelussa:
• tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
• pyykkimäärä

- täysi koneellinen: noudata pesuaineen 
valmistajan ohjeita
- puolitäyttö: 3/4 täydelle koneelliselle 
käytettävästä määrästä
- minimimäärä (noin 1 kg): 1/2 täydelle koneelle 
käytettävästä määrästä
Jos pesuainepakkauksessa ei ole annosteluohjeita 
tietylle pyykkimäärälle: pesuainevalmistajien 
annosteluohjeet vastaavat yleensä 4,5 kg:n 
pyykkiä normaalille pesuaineelle ja 2,5 kg:n 
pyykkiä arkojen tekstiilien pesuaineelle.

• veden kovuus alueella (kysy paikalliselta 
vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän 
pesuainetta kuin kova vesi.

Huomaa:
Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa runsasta 
vaahdonmuodostusta, mikä alentaa pesutehoa.
Jos pesukone tunnistaa liian paljon vaahtoa, linkoaminen 
voi estyä tai ohjelma kestää pitempään ja vedenkulutus 
lisääntyy (lue myös vaahdon muodostusta koskevat 
huomautukset kohdasta Vianmääritys).
Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä 
harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa rumpuun, altaaseen 
sekä lämmittimeen voi syntyä kalkkisaostumia.
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FIN 5

Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu
Pesuainelokerikossa on kolme lokeroa (kuva A).

Esipesuaineen lokero
• Esipesuaine

Varsinaisen pesun pesuainelokero
• Varsinaisen pesun pesuaine
• Tahranpoistoaine
• Vedenpehmennysaine

Huuhteluainelokero

• Huuhteluaine
• Nestemäinen tärkki
Älä annostele pesuaineita yli MAX-merkinnän.
Jos käytät nestemäistä pesuainetta, sulje lokerikko heti pesuaineen 
annostelun jälkeen.

Kloorivalkaisuaineen käyttö

• Pese pyykki haluamallasi ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) 
ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEN 
lokeroon (sulje pesuainelokerikko huolellisesti).

• Käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma heti pesuohjelman 
päätyttyä valkaisuaineen hajun poistamiseksi. Voit halutessasi lisätä 
huuhteluainetta.
Älä laita kloorivalkaisuainetta ja huuhteluainetta koskaan 
samanaikaisesti huuhteluaineen lokeroon.

• Käytä mieluummin happipohjaisia valkaisuaineita ja noudata niiden 
käytössä valmistajan ohjeita.

Tärkin käyttö
• Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma ja tarkista, että linkousnopeus 

ei ole yli 800 kierrosta minuutissa.
• Käynnistä ohjelma. Vedä pesuainelokerikkoa auki sen verran, että 

huuhteluainelokerosta on näkyvissä noin 3 cm. 
• Kaada tärkkiliuos huuhteluainelokeroon veden virratessa 

pesuainelokeroon.

A ( )

30106410FIN.fm  Page 5  Tuesday, March 22, 2011  3:52 PM

Black process 45.0° 130.0 LPI 



FIN 6

JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN/
NUKKASIHDIN PUHDISTAMINEN

Nukkasihti on suositeltavaa tarkistaa ja puhdistaa 
säännöllisesti, vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa ja 
erityisesti:
• Jos Puhdista pumppu -merkkivalo  syttyy:
• Jos kone ei tyhjennä vettä kunnolla tai ei linkoa.
Jos pesukone on sijoitettu pakkaselle alttiiseen tilaan, 
jäännösvesi on tyhjennettävä jokaisen pesukerran jälkeen 
koneen vaurioitumisen välttämiseksi.
TÄRKEÄÄ: varmista, että vesi on jäähtynyt ennen 
tyhjennystä. 
1. Katkaise virta laitteesta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Jalustan avaaminen (mallista riippuen):

- Irrota jalusta painamalla oikealla ja vasemmalla puolella 
olevia kielekkeitä (mallista riippuen) (kuva A).

- Irrota jalusta käyttämällä apuna pesuainelokerikon 
suutinta. Paina jalustan toista reunaa alaspäin kädelläsi ja 
työnnä suuttimen nokka jalustan ja etupaneelin väliin. 
Avaa jalusta kääntämällä ulospäin (kuva B).

3. Aseta pesukoneen viereen astia.
4. Jos pesukoneessa on hätätyhjennysletku:

- Irrota hätätyhjennysletku kiinnikkeestään tai vedä 
letku ulos pesukoneen alaosasta (mallista riippuen).

- Jos pesukoneessa ei ole hätätyhjennysletkua: aseta 
matala, leveä astia nukkasihdin alapuolelle (kuva D). 
Ohita vaiheet 5–8 ja jatka vaiheesta 9.

5. Pidä hätätyhjennysletkun päätä astiassa ja avaa letkun 
tulppa (kuva C).

6. Odota, kunnes kaikki vesi on tyhjentynyt ja kiinnitä sitten 
tulppa takaisin letkun päähän (kuva E).

7. Kiinnitä hätätyhjennysletku takaisin kiinnikkeeseen tai 
työnnä letku takaisin pesukoneen alaosaan (mallista 
riippuen).

8. Levitä lattialle nukkasihdin eteen imukykyinen 
puuvillakangas (esim. pyyhe).

9. Avaa nukkasihti varovasti kiertämällä vastapäivään 
(kuva F). Odota, kunnes kaikki vesi on tyhjentynyt ja 
kierrä nukkasihti sitten kokonaan auki ja irrota se.

10. Kallista konetta varovasti eteenpäin (yhdessä toisen 
henkilön kanssa), jotta vesi valuu kokonaan ulos.

11. Puhdista nukkasihti ja sihdin lokero. Tarkista, että nukkasihdin 
lokerossa oleva pumpun roottori pyörii vapaasti.

12. Työnnä nukkasihti takaisin paikalleen ja kierrä se 
myötäpäivään ääriasentoon.

13. Kaada pesuainelokerikkoon noin litra vettä, jotta 
Ekojärjestelmä käynnistyy uudelleen. Tarkista, että 
nukkasihti on kunnolla paikallaan ja että lokerosta ei 
valu vettä.

14. Kiinnitä jalusta takaisin paikalleen (kuva G). Kallista 
pesukonetta tarvittaessa vähän taaksepäin jalustan 
kiinnityksen helpottamiseksi (yhdessä toisen henkilön 
kanssa). 

15. Kytke virtajohto pistorasiaan. Nyt pesukone on taas 
käyttövalmis.

C

B

F

G

E

A

D
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FIN 7

PUHDISTUS JA HUOLTO
Laitteen ulkopinnat ja käyttöpaneeli
• Käytä puhdistuksessa pehmeää, kosteaa liinaa ja 

tarvittaessa mietoa pesuainetta (ei hankaavaa). 
Kuivaa pehmeällä liinalla.

Laitteen sisäosa
• Jätä luukku auki vähäksi aikaa jokaisen 

pesuohjelman jälkeen, jotta kone kuivuu sisältä.
• Jos et pese pyykkiä koskaan 95 °C:n lämpötilassa tai 

käytät korkeaa lämpötilaa vain harvoin, 
suositeltavaa on suorittaa aika ajoin pesuohjelma 
ilman pyykkiä 95 °C:n lämpötilassa käyttäen vähän 
pesuainetta, jotta pesukoneen rumpu puhdistuu.

Luukun tiiviste
• Kuivaa luukun tiiviste jokaisen pesukerran jälkeen 

imukykyisellä puuvillaliinalla. Tarkista, että luukun 
tiiviste on täysin kuiva, ennen kuin suljet tyhjän 
pesukoneen luukun.

• Tarkista tiivisteen kunto säännöllisin väliajoin.
Nukkasihti
• Tarkista ja puhdista nukkasihti säännöllisesti, 

vähintään kaksi tai kolme kertaa vuodessa (katso 
kohta Jäännösveden tyhjentäminen / nukkasihdin 
puhdistaminen).

Älä käytä laitteen puhdistuksessa 
tulenarkoja aineita.

Pesuainelokerikon puhdistaminen
1. Vedä pesuainelokerikkoa ulospäin niin kauas kuin se tulee. 

Vapauta lokerikko painamalla sormella suuttimen kohdasta, jossa 
lukee PAINA (kuva A), ja vedä lokerikko kokonaan ulos.

2. Irrota suutin huuhteluainelokerosta vetämällä sitä ylöspäin (kuva B).
3. Huuhtele kaikki osat juoksevalla vedellä.
4. Puhdista pesuainelokerikon aukko kostealla liinalla.
5. Kiinnitä suutin takaisin paikalleen huuhteluainelokeroon 

painamalla sitä alaspäin niin kauas kuin se menee. Työnnä 
pesuainelokerikko sitten takaisin aukkoonsa.

Vedenottoletku(t) (kuva C, D tai E – mallista riippuen)
Tarkista säännöllisesti, ettei letkuissa ole murtumia tai muita 
vaurioita. Jos vedenottoletku vaurioituu, vaihda tilalle samanlainen 
uusi letku, joita on saatavana huoltopalvelusta tai erikoisliikkeestä.
Jos pesukoneen vedenottoletku on samanlainen kuin kuvassa D, tarkista 
säännöllisesti turvaventtiilin tarkistusikkuna: jos ikkuna on punainen, 
letkun vesivahinkosuojaus on toiminut ja letkun tilalle on vaihdettava uusi 
letku, joita on saatavana huoltopalvelusta tai erikoisliikkeistä. Kun 
vedenottoletku kierretään irti kuvan D mukaisesti, kiertämisen aikana 
on painettava vapautusvipua.
Jos vedenottoletku on läpinäkyvä (kuva E), tarkista väri säännöllisesti. 
Jos letku on joistakin kohdista tummempi, siinä voi olla vuoto, ja 
letku on vaihdettava. Vaihtoletkuja on saatavana huoltopalvelusta tai 
erikoisliikkeistä.

Vedenottoletkun sihdin puhdistaminen
1. Sulje hana ja kierrä vedenottoletku irti hanasta.
2. Puhdista letkun sisällä oleva sihti ja kierrä letku takaisin hanaan.
3. Kierrä nyt irti pesukoneen takana oleva vedenottoletku.
4. Vedä ulos pesukoneliitännässä oleva sihti yleispihtien avulla ja 

puhdista se.
5. Asenna sihti takaisin paikalleen ja kierrä vedenottoletku kiinni.
6. Avaa vesihana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.

B

A

PAINA

D

Turvaventtiilin 
tarkistusikkuna

Vapautus-
vipu

E

C
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VIANMÄÄRITYS
Pesukoneessa on erilaisia automaattisia turvatoimintoja. Automaattinen turvajärjestelmä havaitsee viat 
hyvissä ajoin ja reagoi niihin asianmukaisesti. Virhetilanteet ovat usein niin pieniä, että niiden selvittäminen 
sujuu muutamassa minuutissa.

Häiriö Syyt, ratkaisut, ohjeet

Laite ei käynnisty, mikään 
merkkivalo ei pala

• Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
• Pistoke on vioittunut tai sulake on palanut (kokeile pöytälampun tai muun pienen 

sähkölaitteen avulla).
• On/Off-painiketta ei ole painettu (mallikohtainen).

Laite ei käynnisty 
painettaessa Käynnistä/
Tauko-painiketta

• Luukku ei ole kunnolla kiinni.
• Lapsilukko / painikkeiden lukitus on kytketty  (mallikohtainen toiminto). Voit 

vapauttaa painikkeiden lukituksen painamalla samanaikaisesti, vähintään kolmen 
sekunnin ajan kahta painiketta, joissa on avaimen kuva. Näytössä näkyvä avaimen 
symboli häviää, minkä jälkeen ohjelman voi käynnistää.

Pesukone pysähtyy kesken 
ohjelman ja Käynnistä/
Tauko-painikkeen 
merkkivalo vilkkuu

• Tyhjennyksen esto on kytketty ja tyhjennyksen eston symboli  syttyy 
ohjelmavaiheen näytössä. Käynnistä tyhjennys painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

• Ohjelmaa on muutettu: valitse haluamasi ohjelma uudelleen ja paina Käynnistä/
Tauko-painiketta.

• Ohjelma on keskeytetty ja luukku on mahdollisesti avattu: sulje luukku ja käynnistä 
ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

• Pesukoneen turvajärjestelmä on toiminut (katso ohjelmataulukon kohta 
Virheilmoitusten kuvaus).

• Vesihanaa ei ole avattu tai vedenottoletku on mutkalla tai tukossa (Vesihana kiinni -
merkkivalo syttyy).

Pesuainelokerikossa on 
pesuaineen ja/tai 
pyykinkäsittelyaineiden jäämiä

• Vettä ei tule koneeseen tarpeeksi: vedenottoletkun ja hanan sihdit voivat olla 
tukossa (katso kohta Puhdistus ja huolto).

Pesukone tärisee linkouksen 
aikana

• Kuljetuspultteja ei ole poistettu. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava 
ennen pesukoneen käyttöä.

• Pesukone ei ole tasapainossa tai ei seiso tukevasti neljän tukijalan varassa (katso 
erilliset asennusohjeet).

Loppulinkous jättää pyykin 
märäksi

Koneessa on epätasapainon tunnistava ja korjaava järjestelmä. Jos koneeseen laitetaan 
yksittäisiä painavia vaatekappaleita (esimerkiksi kylpytakki), linkousnopeus alenee 
automaattisesti tai linkous keskeytyy kokonaan koneen vaurioitumisen välttämiseksi.
• Yksi tai useampi painava vaatekappale estää linkouksen: lisää koneeseen 

pienikokoisempia vaatteita ja käynnistä linkous uudelleen.
• Liiallinen vaahdonmuodostus estää linkouksen: valitse ja käynnistä Huuhtelu ja 

linkous -ohjelma. Älä annostele liikaa pesuainetta (katso kohta Pesu- ja lisäaineet).
• Linkous-painikkeesta on valittu alhainen linkousnopeus.

Pesukone pysähtyy usean 
minuutin ajaksi kesken 
pesuohjelman, eikä 
pesuohjelma näytä etenevän

Tämä on pesukoneen normaali toiminto, joka optimoi huuhteluvaiheen. Eräs tällaisen 
tauon syy voi olla pesuaineen liiallinen käyttö. Tällöin pesuohjelma keskeytyy 
automaattisesti, jotta vaahdon määrä vähenee. Ohjelma voi pysähtyä useita kertoja, 
kunnes vaahto on vähentynyt riittävästi niin, että pesuohjelmaa voidaan jatkaa. Jos 
vaahtoa on edelleen liikaa, punainen Huolto-merkkivalo syttyy ja näytössä näkyy F18 tai 
Fod. Lue tässä tapauksessa Huolto-merkkivaloa koskevat ohjeet seuraavalta sivulta.

Pyykissä on pesun jälkeen 
pesuaineen jäämiä

Tummissa vaatteissa näkyvien vaaleiden pesuainejäämien syynä ovat fosfaatittomien 
pesujauheiden liukenemattomat yhdisteet.
- Älä annostele liikaa pesuainetta, käytä nestemäistä pesuainetta, valitse Tehokas 
huuhtelu, mikäli mahdollista, harjaa jäämät pois kankaasta.

Pesuohjelman kesto on 
huomattavasti pitempi tai 
lyhyempi kuin 
ohjelmataulukossa tai näytössä 
(mallista riippuen) mainittu

Pesukone sovittaa pesuohjelman keston siihen vaikuttavien tekijöiden mukaisesti. Näitä 
ovat esimerkiksi liiallinen vaahdonmuodostus, pyykin epätasapaino painavien vaatteiden 
vuoksi, pitempi veden kuumentumisaika kylmän tuloveden vuoksi jne. Lisäksi pesukoneen 
tunnistusjärjestelmä sovittaa ohjelman keston pyykin määrän mukaisesti.
Näistä tekijöistä riippuen pesukone laskee ohjelman keston uudelleen ohjelman 
aikana ja päivittää kestoajan näyttöön tarvittaessa. Laskennan aikana näytössä 
näkyy liikkuva kuva (mallista riippuen). Pienen pyykkimäärän kohdalla ohjelman 
kesto voi olla jopa 50 % lyhyempi kuin ohjelmataulukossa mainittu.

30106410FIN.fm  Page 8  Tuesday, March 22, 2011  3:52 PM

Black process 45.0° 130.0 LPI 



FIN 9

Virheilmoitusten kuvaus

Virheen
merkkivalo

syttyy

Kuvaus
Syyt

Ratkaisut

Vesihana kiinni

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Käynnistä/Tauko-
painikkeen merkkivalo vilkkuu.
Tarkista:
• onko vesihana kokonaan auki ja veden paine riittävä
• onko vedenottoletku mutkalla
• onko vedenottoletkun sihti tukossa (katso Puhdistus ja huolto)
• onko vesiletku jäätynyt
• vedenottoletkun turvaventtiilin tarkistusikkuna on punainen (jos koneessa on kuvan 

D mukainen vedenottoletku – katso edellinen kappale Puhdistus ja huolto): vaihda 
letkun tilalle uusi letku, joita on saatavana huoltopalvelusta tai erikoisliikkeistä.

Kun ongelma on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen painamalla Käynnistä/
Tauko-painiketta. 
Jos vika esiintyy uudestaan, ota yhteys huoltopalveluun (katso seuraava kappale).

Puhdista pumppu

Pesukone ei tyhjennä vettä. Kone pysähtyy vastaavaan ohjelmavaiheeseen. Irrota 
virtajohto pistorasiasta ja tarkista:
• onko tyhjennysletku mutkalla tai onko letku tukossa muusta syystä
• onko nukkasihti tukossa tai pumpun pyörintä estynyt (katso kappale Jäännösveden 

tyhjentäminen / nukkasihdin puhdistaminen; varmista, että vesi on jäähtynyt 
ennen tyhjennystä)

• onko poistoletku jäätynyt.
Kun ongelma on poistettu, paina Nollaus-painiketta vähintään kolmen sekunnin ajan 
ja käynnistä sitten haluamasi ohjelma uudelleen. Jos vika esiintyy uudestaan, ota 
yhteys huoltopalveluun (katso seuraava kappale).
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Jos jokin edellä kuvatuista vioista esiintyy uudelleen, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesihana ja 
ota yhteys huoltopalveluun (katso seuraava kappale).

Virheen
merkkivalo

syttyy

Näytössä
näkyvä koodi

(mallista riippuen)

Kuvaus
Syyt

Ratkaisut

Huolto

F03–F43
(ei kuitenkaan F18 eikä 

F24)

Häiriö sähkömoduulissa
Paina Nollaus-painiketta vähintään kolme sekuntia.

F24 Voi näkyä hyvin runsaasti vettä imevän pyykin yhteydessä tai jos 
pienelle pyykkimäärälle tarkoitettuun ohjelmaan on laitettu liikaa 
pyykkiä. Älä täytä konetta liian täyteen.
Pysäytä ohjelma painamalla Nollaus-painiketta vähintään kolme 
sekuntia. Valitse Huuhtelu ja linkous -ohjelma, jotta keskeytetty 
ohjelma suoritetaan kunnolla loppuun.

F02 tai FA Sulkuhanavika
Malleissa, joissa on suurikokoinen näyttö, tässä tapauksessa 
syttyy myös punainen sulkuhanan symboli .
Käännä ohjelmanvalitsin Off/O-asentoon, irrota pistoke 
pistorasiasta ja sulje vesihana. Kallista konetta varovasti 
eteenpäin (yhdessä toisen henkilön kanssa), jotta koneen sisälle 
kertynyt vesi valuu ulos alaosasta. Seuraavaksi:
• kytke virtajohto pistorasiaan
• avaa vesihana (jos vettä virtaa koneeseen heti uudelleen jo 

ennen kuin se käynnistetään, vedenotossa on häiriö; sulje hana 
ja ota yhteys huoltopalveluun)

• valitse ja käynnistä haluamasi ohjelma uudelleen.

F18 tai FoD Liikaa vaahtoa
Liika vaahto on keskeyttänyt pesuohjelman. Jos pesukoneessa on 
Annosteluapu-toiminto ja olet käyttänyt tätä toimintoa: tarkista, 
vastaavatko eri ohjelmaryhmille asetetut annosteluarvot 
käyttämillesi pesuaineille suositeltuja annosteluarvoja (lue 
lisätietoja Annosteluapu-toiminnon erillisestä ohjeesta).
• Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous -ohjelma.
• Valitse sen jälkeen uudelleen haluamasi pesuohjelma ja 

annostele pesuaine oikein. Lue myös vianmääritysohjeiden 
ensimmäisellä sivulla oleva kohta Kone pysähtyy...
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HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyden huoltoon:

1.Yritä korjata vika itse (katso Vianmääritys).

2.Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, 
toistuuko häiriö.

3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, 
ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita:
• ongelman laatu
• pesukoneen malli
• huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva 

numerosarja)

Huoltopalvelun tarra on luukun sisäpuolella.
• täydellinen osoitteesi
• puhelinnumero ja suuntanumero.

Huoltopalvelun puhelinnumerot ja osoitteet on 
merkitty takuutodistukseen. Voit myös ottaa 
yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.

LISÄVARUSTEET

Joihinkin pesukonemalleihin on saatavana seuraavat 
lisävarusteet huoltopalvelusta tai erikoisliikkeestä:
• Jalustan vetolaatikko, joka voidaan asentaa 

pesukoneen alapuolelle. Jalustan ansiosta 
pesukone on korkeammalla, jolloin se on 
helpompi täyttää ja tyhjentää. Lisäksi vetolaatikko 
on erinomainen säilytyspaikka.

• Torniasennussarja, jonka avulla pesukoneen 
päälle voi asentaa kuivausrummun.

• Torniasennussarjan hylly, jonka avulla 
kuivausrumpu voidaan kiinnittää pesukoneen 
päälle tilan säästämiseksi ja korkealla olevan 
kuivausrummun täyttämisen ja tyhjentämisen 
helpottamiseksi.

• Kansitasosarja, jonka avulla pesukone voidaan 
asentaa esimerkiksi keittiön/kodinhoitohuoneen 
työtason alle. Tarkista huoltopalvelusta tai 
erikoisliikkeestä, onko työtason alle asennus 
mahdollinen pesukonemallissasi.

KULJETUS/KÄSITTELY

Älä nosta laitetta koskaan työtasosta kuljetuksen aikana.
1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Tarkista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni.
4. Irrota vedenottoletku ja tyhjennysletku.
5. Valuta kaikki vesi letkuista ja laitteen sisältä (katso kohta Jäännösveden tyhjentäminen / nukkasihdin 

puhdistaminen).
6. Kiinnitä kuljetuspultit paikalleen (välttämätön toimenpide).
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