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Ohjelma Lämpötila Hoito-
ohje

Maks.
täyttö-
määrä

kg

Ohjelman kuvaus/huomautuksia

- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia

Pesu- ja lisäaineet Lisävalinnat Linkous
Esipesu Pääpesu Huuh-

teluaine
Värilliset 

15°
Raikastus- 
ohjelma

Ajastin Pika Esipesu Tehohu-
uhtelu

Linkous Maks.
linkous-
nopeus

kierr./min

Mix kylmä - 60°C 3.0
Vähän likainen tai normaalilikainen kestävä puuvilla ja pellava, tekokuidut ja sekoitekuidut.
Tehokas tunnin ohjelma. Varmista, että peset yhdessä vain samanväristä pyykkiä. – Kyllä i i i i – – i i max.

Puuvilla kylmä - 95°C 7.0
Normaalilikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. 
materiaali puuvilla ja pellava. i Kyllä i i i i i i i i max.

Tekokuidut kylmä - 60°C 3.0
Tavalliset keinokuidusta (esim. polyester, polyakryyli, viskoosi ym.) tai niistä ja 
puuvillasekoitteista valmistetut likaantuneet. i Kyllä i i i i i i i i max

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

Villa kylmä - 40°C  1.0
Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit 
(noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi – Kyllä i i i i – – – i 1000 1)

Pikapesu 30’ kylmä - 30°C 3.0
Vähän käytettyjen puuvilla-, polyesteri-, polyamidi- ja puuvillasekoitevaatteiden pesuun. 
Lyhytohjelma pyykkisi raikastamiseksi. – Kyllä i i i i – – – i max.

Puuvilla 40 - 60°C 7.0

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 i – – i i max.

AquaEco kylmä - 40°C 2.5
Vähän likaiset tekokuidut tai tekokuidut ja puuvilla yhdessä. 
Säästöohjelma, joka kuluttaa hyvin vähän vettä. Käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele sitä pienin 
suositeltu määrä 2.5 kilon pyykkiä varten. Älä käytä huuhteluainetta.

– Kyllä – i i i – – – i max.

Varilliset kylmä - 60°C 4.0

Valkoiset ja vaaleat aroista kuiduista valmistetut vaatteet.
Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä vahvaa 
pesuainetta, tarvittaessa myös tahranpoistoainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä 
nestemäistä pesuainetta.

i Kyllä i i i i i i i i 1000 1)

Jeans kylmä - 60°C 4.0
Normaalisti likaantuneet, kestävästä farkkutyyppisestä kankaasta valmistetut puuvillafarkut 
ja vaatteet, kuten housut ja takit. Suosittelemme tummille farkuille erityistä tummalle pyykille 
tarkoitetun pesuaineen käyttämistä.

i Kyllä i i i i i i i i 1000 1)

Sport kylmä - 30°C  3.0
Normaalisti likaantuneet, puuvillakankaasta tai mikrokuiduista valmistetut urheiluvaatteet. 
Ohjelmaan sisältyy esipesu - lisää pesuainetta myös esipesulokeroon. Älä käytä huuhteluainetta. i Kyllä i i i i i i i i max.

Business kylmä - 40°C 1.5
Puuvillasta, pellavasta, synteettisistä kuiduista tai niiden sekoituksesta valmistetut paidat ja 
puserot. Hellävarainen ohjelma hienoille, vähänkäytetyille tai kevyesti likaisille vaatteille. Suosittelemme 
tahrojen esikäsittelyä. 

i Kyllä i i i i – i – i 800 1)

Huuhtelu & 
Linkous - - 7.0

Huuhtelu ja tehokas linkous.
Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa. – – i – i i – – i i max.

Linkous - - 7.0
Pitkä linkous. 
Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa. – – – – i i – – – i max.

i: valinnainen / Kyllä : annostele aine
1) Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

A. Ohjelmanvalintapainikkeet

B. Käynnistys/tauko-painike 

C. Nollaus-/tyhjennys-painike 

D. Lämpötilan-painike 

E. Ajastin-painike 

F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä 

G. Linkous-painike 

H. Pesuaineen yliannostuksen osoitin 

I. Ohjelmavaiheen merkkivalo

J. Luukku auki -merkkivalo 

Tässä pesukoneessa on automaattisia turva-
toimintoja, jotka havaitsevat ja 
ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa 
vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen
vaatimalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi:

K. Huolto-merkkivalo 

L. Vesihana kiinni -merkkivalo 

M. Puhdista pumppu -merkkivalo 
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Raikastusohjelma
•	 Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykkiä pois koneesta 

heti ohjelman päätyttyä tai jos sinulla on tapana unohtaa 
pyykit pesukoneeseen. Ohjelma auttaa pitämään pyykin 
raikkaana.

•	 Pesukone pyörittää pyykkiä säännöllisin väliajoin ohjelman 
päätyttyä.

•	 ”Raikastusohjelma-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä 
toiminto on aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.

•	 Jaksottainen pyöriminen kestää enintään 6 tuntia 
pesuohjelman päätyttyä ja voit pysäyttää sen milloin 
tahansa painamalla ”Raikastusohjelma-painiketta. Kestää 
jonkin aikaa kunnes voita avata luukun.

•	 Kun raikastusohjelma-jakso on päättynyt, näytössä näkyy 
“Loppu”.

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

Tehohuuhtelu
•	 Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu 

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

sekä vauvanpyykille ja allergikoille.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä 
esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta 
“Vianetsintäopas”. 
“Vesihana kiinni” - 
syöttövettä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.
“Huolto” - 
sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.
“Puhdista pumppu” - 
jätevettä ei ole pumpattu pois.
Akselinopeus näytöllä vilkkuu: 
epätasapaino pyörimisen aikana

•	

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

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

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUAINEEN YLIANNOSTELUN MERKKIVALO 
Symboli syttyy ohjelman päättyessä, jos olet käyttänyt 
liikaa pesuainetta. Käytä seuraavalla kerralla vähemmän 
pesuainetta. Jos symboli syttyy ja näyttöön tulee merkintä 
Fod, pesun on keskeyttänyt liika vaahto. Katso
käyttöoppaan kohtaa Vianetsintä.

1. 

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN 
MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN 
JÄLKEEN

Keskeytä ohjelma painamalla Käynnistys-/tauko-
painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi 
lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.

3. Paina uudelleen Käynnistys-/tauko-painiketta . Uusi 
ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut 
ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUT- 
TAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Nollaus-/tyhjennys-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa
ennen sen päättymistä.
•	 Pidä Nollaus-/tyhjennys-painiketta painettuna 

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

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 

saakka 24 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 Nollaus-/

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

häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

 Avaa hana ja paina käynnistys-/tauko-painiketta . 
Käynnistys-/tauko-painikkeen vieressä oleva valomerkki 
syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. 
Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä 
oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa. 
Laskennan aikanaaikanäytössä näkyy vesikuplia

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO 

 Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen 
jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi 
avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle 
näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, 
huuhtelu, linkous/tyhjennys.

LAPSILUKKOPAINIKKEET 

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvatonta käyttöä 
vastaan (käyttö esim. lasten toimesta). 
•	 Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti 

ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. 
Avainsymboli ilmestyy näytölle. 

•	 Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut 
toimenpiteet uudelleen.

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. Aikanäytöllä kuvataan valitun ohjelman 
kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja painikkeen 
“Käynnistys-/tauko” merkkivalo vilkkuu. Lämpötilaa ja 
linkousnopeutta voidaan muuttaa painamalla painikkeita 
“Lämpötila” ja “Linkouspainike”. 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

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja 
lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa 
yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti. 
Värilliset 15°
•	 Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta 

säilyttää hyvän pesutuloksen.
•	 Tukee värien säilymistä pestäessä kirjopyykkiä.
•	 Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille 

pyykeille.
•	 Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja 

erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
•	 Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 70–95 °C. 

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

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).
* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinnän perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
*** Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

- anturiteknologia mukauttaa veden, energian ja ohjelman keston täyttömäärään.

Ohjelma Lämpötila
(°C)

Täyttömäärä
(kg)

Vettä
(l)

Energiaa
(kWh)

ilman Pika-
lisätoimintoa

Ohjelman likim. kesto   
(tunnit : minuutit)

Likimääräinen jäljellä 
oleva kosteus (%)***

ilman Pika-
lisätoimintoa

Pika-lisätoiminnon 
kanssa

1000 
kierr./min

1200 
kierr./min

Mix 40 3.0 45 0.43 1:00 – 64 60
Puuvilla 95 7.0 58* 2.00 2:35 2:00

65 55Puuvilla 60 7.0 54 1.10 2:35 1:45
Puuvilla 40 7.0 64 0.90 3:00 1:30

Tekokuidut 60 3.0 54* 0.89 2:15 0:59
40 36

Tekokuidut 40 3.0 50 0.56 2:15 0:59
Hienopesu 40 1.5 50 0.55 0:45 –

Villa 40 1.0 40 0.55 0:35 –
Pikapesu 30’ 30 3.0 42 0.25 0:30 –

AquaEco 40 2.5 19 0.43 1:00 –
Varilliset 40 4.0 67 0.50 1:20 1:00

Jeans 40 4.0 41 0.58 1:30 1:10
Sport 30 3.0 50 0.45 2:05 1:14

Business 40 1.5 50 0.55 0:45 –
ePuuvilla** 60 7.0 48 0.90 4:00 –

62 44ePuuvilla** 60 3.5 34 0.75 2:50 –
ePuuvilla** 40 3.5 34 0.65 2:50 –


