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Ohjelma
Hoitoohje-
merkinnät

Max.
täyttö

kg

Ohjelman kuvaus ja huomautuksia

- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti

Pesu- ja lisäaineet Lisävalinnat Max.
linkous- 
nopeus

r/min

Esipesu Varsinainen 
pesu

Huuh-
teluaine

Ajastin Esipesu Pika Teho-
huuhtelu

Tyhjen-
nyksen

esto

Säädettävä
linkous

Valko- ja 
kirjopesu

40 - 60 - 95 °C

Cotton
40 - 60 - 95 °C

6.0
Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat 
jne. materiaali puuvilla ja pellava.
Kun peset erittäin likaista pyykkiä, voit käyttää lisäksi esipesutoimintoa.

i Kyllä 1) i i 2) i i i i i max.

Tekokuidut
30 - 40 - 60 °C

Synthetics
30 - 40 - 60 °C

3.0
Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), 
polyamidi (Perlon, Nylon).

i Kyllä 1) i i 2) i i i i i max.

Hienopesu
30 - 40 °C

Delicates
30 - 40 °C

1.5 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot. i Kyllä 1) i i 2) i – – i i max.

Päivittäispesu
40 °C

Daily load
40 °C

3.0 Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit. – Kyllä i i 2) – – i i i max.

Pikapesu 15’
30 °C

Speed 15’
30 °C

3.0
Kevyesti likaantuneet ukoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai 
puuvillasekoitekuidut.

– Kyllä i i 2) – – – i i max.

Villa/Käsinpesu
Kylmä - 40 °C

Wool/Hand-
wash

Cold - 40 °C
1.0

Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit 
(noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi

– Kyllä i i 2) – – – i i max.

Puuvilla Cotton 6.0

Normaalilikainen puuvillapyykki. 
40°C ja 60°C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun 
huomioidaan veden ja energiankulutus. 
 - Energiamerkinnän viiteohjelma.

– Kyllä i i 2) – – i i i max.

Huuhtelu ja
linkous Rinse & Spin – 6.0 Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa. – – i i – – i i i max.

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

Hellävarainen
linkous Gentle Spin – 1.0 Linkoaa pyykit hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa. – – – i – – – – i max.

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

A. Ohjelmanvalitsin

B. Ajastin-painike

C. Ohjelmavaiheen merkkivalo

 (viivan yläpuolella)

 Ajastimen merkkivalot (viivan alapuolella)

D. Linkousnoupeuden valitsin

E. Käynnistys/Tauko-painike 

F. Reset-painike 

G. Luukku auki -merkkivalo

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Tässä pesukoneessa on automaattisia 
turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja 
ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa 
vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen 
vaatimalla tavalla, esimerkiksi:
H. Huolto-merkkivalo
I. Vesihana kiinni -merkkivalo
J. Puhdista pumppu -merkkivalo

1) Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä
 pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.
2) Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

OHJELMATAULUKKO

i: valinnainen / Kyllä : annostele aine
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Ohjelma
Lämpötila

(°C)
Täyttömäärä

(kg)
Vesi
(l)

Sähkönkulutus
(kWh)

Keskim. ohjelman kesto  (tuntia : min)

%ilman “Pika” kanssa “Pika”

Valko- ja kirjopesu 95 6.0 53* 1.91 2:05 1:55
64Valko- ja kirjopesu 60 6.0 48 1.14 2:30 1:45

Valko- ja kirjopesu 40 6.0 48 0.75 2:15 1:30
Tekokuidut 60 3.0 50* 0.90 2:05 1:14

47
Tekokuidut 40 3.0 40 0.50 1:50 0:59
Hienopesu 40 1.5 50 0.55 0:45 –
Hienopesu 30 1.5 50 0.50 0:41 –

Päivittäispesu 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68
Pikapesu 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15 –

Villa/Käsinpesu 40 1.0 40 0.55 0:35 –
Villa/Käsinpesu Kylmä 1.0 40 0.40 0:30 –
ePuuvilla ** 60 6.0 48 0.90 4:00 –

62ePuuvilla ** 60 3.0 31 0.78 2:10 –
ePuuvilla ** 40 3.0 31 0.60 2:00 –

1. 

PESUJAKSON VALMISTELU

Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on 
luotettavasti kiinni.

2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. 
huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen 
mukaisesti.

3. Sulje kansi.
4. Käännä ohjelman valitsin halutulle käytettävälle 

ohjelmalle ja lämpötilalle. Esiasetetun linkousnopeuden 
merkkivalo syttyy. Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi 
valinnan, pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti 
pois päältä noin neljännestunnin kuluttua. Pesukoneen 
voi kytkeä uudelleen toimintaan kääntämällä 
ohjelmanvalitsimen asentoon “O” ja sen jälkeen 
uudelleen halutun ohjelman kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidan valita tai peruuttaa milloin tahansa 
ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen 
saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihetta ei ole vielä 
suoritettu.

Esipesu
•	 Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai 

multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa noin 
15 minuuttia. 

•	 Alä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, 
jos olet valinnut esipesutoiminnon.

KULUTUSTIEDOT Säädettävä 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.

AJASTIN

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen 
milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.
•	 Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
•	 Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
•	 Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi  

1, 3, 6, 9 tai 12 tunnin viiveajan
•	 Käynnistä ohjelma (katso “Ohjelman käynnistys”). 

Ajastin-painikkeen merkkivalo syttyy ja se sammuu kun 
ohjelma käynnistyy.

•	 Kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta, 
viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, 
viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva 
kesto.

•	 Kun Käynnistys-/tauko-painiketta on painettu, valittua 
tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen 
ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen
..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:
•	 Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina Reset-

painiketta.
..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:
•	 Paina painiketta Käynnistys-/tauko – viiveen aika 

häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina Käynnistys/Tauko-painiketta. 
Käynnistys/Tauko-painikkeen viereinen merkkivalo 
syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle 
näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, 
huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, 
sen merkkivalo sammuu.
•	 Huom: Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma 

sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson 
aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, 
jossa se keskeytyi.

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).

Pika
•	Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kestoa.
•	 Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

Tehohuuhtelu
•	 Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu 

kestää pitempään.
•	 Spoii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä vesi 

sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

Tehjennyksen esto
•	 Pyykki jää rumpuun viimeiseen huuhteluveteen ilman 

loppulinkousta rypistymisen ja värien valumisen 
estämiseksi.

•	 Suositellaan “Tekokuidut” ja “Hienopesu” ohjelman 
kanssa.

•	 Toiminto on hyödyllinen, jos haluat lingota pyykin vasta 
myöhemmin tai jos pelkästään tyhjennät veden.

•	 Jos käytät Tyhjennyksen esto -lisävalintaa, älä jätä pyykkiä 
seisomaan veteen pitkäksi aikaa.

•	 Heti kun kone pysähtyy tyhjentämättä vettä, 
ohjelmavaiheen merkkivalo Rypistymisen esto syttyy ja 
Käynnistys/Tauko-painikkeen 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. 

VIRHEILMOITUKSET

Jos näet virheilmoituksen tai pesukoneessa on 
käyttöhäiriöitä, lue ensin käyttöohjeen Vianetsintä-osio.
Huolto
Jos Huolto-merkkivalo syttyy, syynä voi olla jonkun 
sähkökomponentin vika. Lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta 
Vianmääritys. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
Vesihana kiinni
Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. 
Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin,lue ohjeet 
käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.
Puhdista pumppu
Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista, onko tyhjennysletku 
mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jos sihti on 
likainen, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Nukkasihdin 
irrottaminen.

•	

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

”Luukku auki” merkkivalo syttyy. Noin neljännestunnin 
kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään 
energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O –asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykit koneesta.
4. Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

1. 

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN 
MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN 
JÄLKEEN

Kesketytä ohjelma painamalla Käynnistys/Tauko- 
painiketta. Merkkivalo vilkkuu.

2. Valitse uusi ohjelma, haluamasi lisävalinnat ja muuta 
halutessasi linkousnopeutta. 

3. Paina Käynnistys/Tauko-painiketta uudestaan. Uusi 
ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon kännissä ollut 
ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta. 

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUT- 
TAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Reset-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa
ennen sen päättymistä.
•	 Pidä Reset-painiketta painettuna muutaman sekunnin 

ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. 
Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lä 
mpötilan, 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).

 Ohjelman päättyessä oletusohjelmalla.
* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
** Energiankulutuksen oletusohjelmat. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.


