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TÄRKEITÄ VAROITUKSIA KOSKIEN
TURVALLISUUTTA
Lue ohjeet.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää muuhun
käyttötarkoitukseen, kuten laitoskäyttöön tai
kaupallisiin käyttötarkoituksiin.
Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä
vanhemmat lapset tai henkilöt joiden fyysiset,
sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, tai joilla
ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu opastusta
laitteen turvallista käyttötapaa varten ja he
ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihtaa
valmistajan, huoltoliikkeen, muun valtuutetun
henkilön toimesta mahdollisten vaaratekijöiden
välttämiseksi.
Saadaksesi lisätietoja puhdistustavoista ja -väleistä
katso osio "Puhdistaminen ja huolto" sivuilta 59 - 64.

Tämän pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 7 kg
vaatteita niiden kuivapainosta.
Kuivausrumpua ei tule käyttää jos vaatteiden
puhdistamiseen on käytetty teollisuuskemikaaleja.
Nukkasihti tulee puhdistaa säännöllisesti.
Kuivaavaan pesukoneeseen ei saa päästää kertymään
nukkaa.
Tilassa jossa pesukonetta säilytetään tulee olla riittävä
ilmanvaihto jotta kaasujen takaisinvirtaus estyisi muita
polttoaineita käyttävien laitteiden, kuten avotulen
vuoksi.
Älä kuivaa pesemättömiä pyykkejä koneessa.
Ruokaöljyllä, asetonilla, bensiinillä, kaasuöljyllä,
tahranpoistoaineella, tärpätillä, vahalla tai
vahanpoistoaineilla likaantuneet tekstiilit on pestävä
kuumalla vedellä ja runsaalla määrällä pesuainetta ennen
kuivausta.
Vaahtokumia (lateksivaahto), uimalakkeja, vedenpitäviä
tekstiilejä, vaatteita tai tyynyjä jotka on täytetty, tai jotka
sisältävät vaahtopehmusteita, ei tule kuivata käyttäen
kuivaustoimintoa.
Tuotteita kuten huuhteluaineita on käytettävä
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Rumpukuivauksen viimeinen vaihe tapahtuu ilman
lämpöä (jäähdytysvaihe), jotta varmistetaan, että
kuivattavien tekstiilien lämpötila laskee sellaiseksi,
etteivät ne vaurioidu.
Poista kaikki esineet kuten sytyttimet ja tulitikut
taskuista.
VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausvaihetta
ennen jäähdytysvaihetta, paitsi jos kaikki vaatteet
puretaan ja levitetään nopeasti niin että lämpö voi
haihtua niistä.
Maton ei tule peittää ilmanvaihtoaukkoja.
Koneen poistoilmaa ei tule johtaa hormiin jota
käytetään kaasua tai muuta polttoainetta käyttävien
laitteiden kaasujen poistamiseen.
Pesukonetta ei saa sijoittaa paikkaan joka on lukittavan,
liuku- tai saranallisen oven takana, jonka saranat ovat
vastakkaisella puolella kuivausrumpuun nähden, niin
että täyttöluukkua ei voi avata täydellisesti.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA!
• Älä päästä lemmikkejä lähelle konetta.
• Tarkista pesukoneen pakkausmateriaalit ja sen
ulkopinta pakkausmateriaalien purkamisen jälkeen,
ennen asennusta. Älä käytä vahingoittunutta konetta tai
sellaista jonka pakkaus on avattu.
• Kone tulee asentaa vain valtuutetun huoltoliikkeen
toimesta. Kaikki sellaiset viat, jotka aiheutuvat siitä että
muu kuin valtuutettu huolto on tehnyt asennustyöt,
aiheuttaa takuun raukeamisen.
• Käytä pesukonetta vain niiden pyykkien pesemiseen
ja kuivaamiseen joiden pesumerkinnät sallivat sen.

• Poista kuljetusta varten asennetut
kiinnitysruuvit ennen koneen ensimmäistä
käyttökertaa. Vauriot, joita koneelle aiheutuu kun
sitä käytetään kuljetusruuvit paikoillaan, eivät
sisälly takuun piiriin.
• Koneen takuu ei kata ulkoisia tekijöitä
(vesivahingot, tulipalo, jyrsijät jne.)
• Älä heitä pois tätä käyttöopasta. Pidä se tallessa.
Voit tarvita sitä itse tai seuraava käyttäjä voi tarvita
sitä.

Yleisiä varoituksia
• Ympäristön suositeltu lämpötila konetta varten
on 15-25 °C.
• Jäätyneet letkut voivat repeytyä ja räjähtää. Alueet
joilla lämpötila on alle +5 astetta, ympäristön
lämpötila voi vaarantaa elektronisten laitteiden
turvallisen käytön.
• Varmista, etteivät koneeseen asettamiesi vaatteiden
taskut sisällä vierasesineitä (nauloja, neuloja,
kolikoita, sytyttymiä, tulitikkuja, paperiliittimiä jne.).
Nämä vierasesineet voivat vahingoittaa konetta.

• Ensimmäistä pesua varten suositellaan
käytettäväksi 90˚ C valkoista puuvillaohjelmaa
ilman pyykkiä lisäämällä 1/2 mitallista pesuainetta
pesuainelokeron 2. lokeroon.
• Pesu- tai huuteluaineesta joka on jätetty
kosketuksiin ilman kanssa pitkäksi aikaa voi jäädä
jäämiä. Laita pesu- ja huuhteluaine pesuainelokeroon
vain jokaisen pesukerran alussa.
• On suositeltavaa, että irrotat koneen pistorasiasta ja
suljet hanan, jollet aio käyttää konetta pitkään aikaan.
Jätä myös koneen luukku auki estääksesi pahojen
hajujen kertymisen kosteuden vuoksi.
• Koneeseen on voinut jäädä hieman vettä johtuen
laadunvalvontamenettelyssä suoritetuista kokeista ja
testeistä tuotannon aikana. Tästä ei ole haittaa
koneellesi.
• Säilytä pesukoneen mukana tullut asiakirjapussi joka
sisältää käyttöohjeen poissa lasten ja vauvojen
ulottuvilta välttääksesi tukehtumisvaaran.
• Säilytä asiakirjapussissa tulleet pienet osat poissa
lasten ja vauvojen ulottuvilta.
• Käytä esipesuohjelmaa vain hyvin likaiselle
pyykille.

• Täyttäessäsi konetta, älä ylitä valitsemallesi ohjelmalle
suositeltua enimmäistäyttömäärää.
• Vikatilanteessa, irrota kone pistorasiasta ja sulje hana
ensin. Älä yritä korjata konetta itse, vaan ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä koskaan avaa pesuainelokeroa ohjelman ollessa
käynnissä.
• Älä koskaan yritä avata täyttöluukkua ohjelman ollessa
käynnissä.
• Noudata pesuainevalmistajien ohjeita määrittäessäsi
miten paljon pesuainetta käytät pyykinpesussa.
• Koneen ollessa linkousvaiheessa, älä sammuta konetta
ennen kuin ohjelma päättyy.
Jos joudut pysäyttämään koneen, poista kaikki pyykit
sen sisältä ja aseta ne sopivaan paikkaan jotta ne voivat
jäähtyä.
• Sijoita pesukone tilaan, jossa täyttöluukun voi avata
kokonaan. (Älä sijoita konetta tilaan, jossa luukkua ei
voi avata kokonaan.)
• Sijoita pesukone tilaan, joka voidaan tuulettaa ja jonka
ilmanvaihto on riittävä.

Varoituksia koskien
turvallisuutta
Lue nämä varoitukset. Näiden varoitusten
noudattamatta jättäminen voi asettaa itsesi ja
läheisesi hengenvaaraan.

Palovammojen vaara!
Älä kosketa poistovesiletkua tai siitä virtaavaa vettä,
sillä veden lämpötilat voivat nousta korkeiksi
koneen ollessa käynnissä.
• Avaa koneen täyttöluukku kokonaan kuivauksen
päätteeksi. Älä koske täyttöluukun lasiin. Korkeat
pesulämpötilat muodostavat palovammavaaran.

Sähköiskun vaara!
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Älä kytke vahingoittunutta pistoketta,
tai pistoketta jonka johto on
vaurioitunut verkkovirtaan.
• Älä koskaan irrota pistoketta
verkkovirrasta vetämällä sitä johdosta.
• Irrota pistoke verkkovirrasta tarttumalla siihen käsin.
• Älä liitä tai irrota pistoketta verkkovirrasta märin
käsin välttääksesi sähköiskun vaaran.
• Älä koskaan kosketa konetta märin tai kostein käsin
tai jaloin.
• Jos virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä
lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Räjähdysvaara!
• Koneessa on kuivaustoiminto, joten varmista että aineet
kuten tahranpoistokemikaalit tai muut puhdistussuihkeet
jota olet voinut käyttää pyykkiin aiemmin on huuhdottu ja
puhdistettu huolella. Muuten voit aiheuttaa
räjähdysvaaran käyttäessäsi kuivaustoimintoa.

Tulipalovaara!
• Likaista kuivapyykkiä ei saa kuivata koneessa.
• Älä säilytä syttyviä tai räjähtäviä nesteitä lähellä
konetta.
• Jos valitset kuivauksen pesuohjelman päätteeksi, älä
aseta pesuaineen annostelijaa/pesupalloa koneen sisään.
Tämä voi aiheuttaa tulipalovaaran.

• Pyykkiä ei saa kuivata koneessa seuraavissa
tilanteissa tulipalovaaran vuoksi:
- Täytetyt ja vaurioituneet kappaleet (tyynyt tai
takit). Näistä kappaleista irtoavat pehmusteet voivat
syttyä palamaan kuivauksen aikana.
- Maalinpoistoaineissa oleva rikki voi aiheuttaa
syöpymistä.
Älä
siis
koskaan
käytä
maalinpoistoaineita koneessa.
- Varmista ettei pesuaineannostelijaa jätetä pyykin
sekaan. Nämä annostelijat voivat sulaa kuivauksen
aikana ja vaurioittaa konettasi sekä pyykkiä.
- Pyykit jotka on käsitelty tahranpoistoaineella tulee
huuhdella huolella ennen pesua.

- Älä koskaan käytä tuotteita jotka sisältävät liuottimia
(kuten puhdistussuihke) koneessa.

Putoamisen ja loukkaantumisen
vaara!
• Älä nouse laitteen päälle. Koneen ylätaso voi rikkoutua
ja saatat loukkaantua.
• Järjestä letku, sähköjohto ja pakkausmateriaalit
asennuksen aikana. Muuten saatat kompastua ja kaatua.
• Älä käännä konetta väärin päin, tai toiselle kyljelle.
• Älä nosta konetta ottamalla kiinni sen ulokkeista
(pesuainelokero, täyttöluukku). Nämä osat voivat
rikkoutua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
• Voit kompastua ja loukata itsesi jos et kerää osia, kuten
letkuja ja johtoja talteen sen jälkeen kun kone on
asennettu.

Koneen kantamisessa on oltava
vähintään 2 henkilöä.

Lasten turvallisuus!
• Älä anna lasten leikkiä pesukoneella. Se on
sähkölaite.
• Älä päästä lapsia lähelle konetta ilman jatkuvaa
valvontaa. Lapset voivat lukita itsensä koneen sisälle.
• Oven lasi ja koneen pinta voivat kuumentua erittäin
kuumaksi käytön aikana.
• Tämän vuoksi on erittäin tärkeää
etteivät lapset pääse kosketuksiin
koneen kanssa, sillä muuten he voivat
polttaa itsensä.
• Säilytä pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Jos pesuainetta tai muita aineita nautitaan ne voivat
aiheuttaa myrkytyksen, jos ne joutuvat kosketuksiin
silmien tai ihon kanssa ne voivat aiheuttaa ärsytystä.
Säilytä puhdistusaineet lasten ulottumattomissa.

PAKKAUS JA YMPÄRISTÖ
PAKKAUSMATERIAALIN JA VANHAN
KONEEN HÄVITTÄMINEN
VASTUULLISESTI
Pakkausmateriaalin irrottaminen
Pakkausmateriaalit suojaavat konettasi vaurioilta, joita voi
aiheutua kuljetuksen aikana. Kierrätä pakkausmateriaalit.
Kierrätysmateriaalit tarjoavat sekä raaka-ainesäästöjä että
vähentävät jätteiden syntymistä
Vanhan koneen hävittäminen
Vanhat sähkölaitteet voivat yhä sisältää uudelleenkäytettäviä osia.
Älä siis koskaan heitä vanhoja, käytöstä poistettuja laitteita pois.

Varmista, että vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osat
käytetään uudelleen toimittamalla ne paikalliseen
keräyspisteeseen.
Varmista, että vanhat laitteet säilytetään turvallisessa paikassa
lasten ulottumattomissa, ennen kuin ne toimitetaan pois
taloudesta.

ENERGIANSÄÄSTÖ- JA
ENERGIATEHOKKUUSTIETOJA
Tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää laitetta tehokkaammin:
• Pesukoneeseen laitetun pyykin määrä ei saa ylittää suositeltua
enimmäistäyttömäärää. Välttämällä ylikuormitusta, koneesi toimii
tehokkaammin.
• Esipesutoiminnon käyttämättä jättäminen tavallisesti ja kevyesti
likaantuneelle pyykille säästää sähköä ja vettä.

LAITTEEN YLEISKATSAUS
Yleiskuva
Edestä

1-Ylätaso
2-Pesuainelokero
3-Ohjelmavalitsin

5- Elektroninen näyttö
ja lisätoiminnot
6-Luukku

7-Nukkasihdin
suodattimen kansi

Yleiskuva
Takaa
8-Virtajohto
9-Tyhjennysletku

10-Kuljetuksen
aikaiset turvaruuvit

11-Säädettävät jalat
12-Poistovesiletkua pitävä muovikappale:
(Koneen toiminta häiriintyy, jos poistat tämän
muovikappaleen. Älä siis poista tätä muovikappaletta
missään olosuhteissa.)

Tekniset tiedot
Maksimikuormituskapasiteetti (kuivapaino)(kg)
* Maksimikuivauskapasiteetti (kg)
Linkousnopeus (rpm)
Ohjelmien määrä
Käyttöjännite/-taajuus (V/Hz)
Vedenpaine (MPa)
Mitat (KxLxS)(mm)
* Älä kuivaa jo kuivia vaatteita.

7,0
5,0
1200
15
220-240 / 50
Maksimi: 1
Minimi: 0,1
845x597x582

Energiankulutus (pesu, linkous, kuivaus)
(kWh/jakso)
Energiankulutus (pelkästään pesu ja
linkous) (kWh/jakso)
Vedenkulutus (pesu, linkous, kuivaus) (l/jakso)

5,67
1,23
118

EN 50229 standardin kanssa yhteensopivat laadunvalvontaohjelmat
Pesuohjelma:
• 2. Ohjelma "Puuvilla Eko", lämpötila 60 °C, maksimi
linkousnopeus 1200 rpm, 7 kg pyykkiä.
Kuivausohjelmat:
• 1. Kuivaus: 13. Ohjelma ”Puuvilla Kuivaus”
Kuivaustason lisätoimintovalinta: Kuivaustaso 2
Kuormitusryhmä: (~ 3,5 kg) (kuormitusryhmä sisältää 1
lakanan + 6 tyynyliinaa + 12 käsipyyhettä.)
• 2. Kuivaus: 13. Ohjelma ”Puuvilla Kuivaus”
Kuivaustason lisätoimintovalinta: Kuivaustaso 2
Kuormitusryhmä: (~ 3,5 kg) (kuormitusryhmä sisältää 1
lakanan + 6 tyynyliinaa + jäljellä olevat käsipyyhkeet.)

LAITTEEN ASENTAMINEN
Kone tulee asentaa vain valtuutetun
huoltoliikkeen toimesta.
Kuljetuksen aikaisten turvaruuvien irrottaminen

Poista kuljetusta varten asennetut
turvaruuvit ennen ensimmäistä
käyttökertaa koneen takaosasta.

Kuljetuksen aikaiset turvaruuvit tulee
irrottaa kääntämällä niitä vastapäivään
oikean kokoisella avaimella (ei
mukana).

Turvaruuvit irrotetaan vetämällä ne
pois. Irrotetut ruuvit tulee laittaa talteen
mahdollista myöhempää
kuljetustarvetta varten, esim. muuton
yhteydessä.

HUOMAA: Poista kuljetusta varten
asennetut turvaruuvit ennen koneen
ensimmäistä käyttökertaa. Vauriot,
joita koneelle aiheutuu kun sitä
käytetään turvaruuvit paikoillaan,
eivät sisälly takuun piiriin.

Aseta lisätarvikepussissa olevat
muoviset kuljetusruuvien suojat
kuljetusruuvien tilalle.

Koneen sijoittaminen ja jalkojen säätäminen
Älä asenna pesukonetta matolle tai
sellaiselle alustalle, joka estää
koneen alustan ilmanvaihdon.
Varmistaaksesi koneen hiljaisen ja
tärinättömän toiminnan, se tulee
sijoittaa luistamattomalle ja
tasaiselle alustalle.

Voit säätää koneen tasapainoa
vesivaaàn avulla ylhäältä.

Voit säätää koneen tasapainoa
säädettävien jalkojen avulla.
• Irrota muovinen
säätömutteri.
• Säädä koneen jalkoja ylös- ja
alaspäin kiertämällä niitä.
•

• Kiristä muovinen säätömutteri
kun kone on säädetty
tasapainoon.
• Suosittelemme että koneen
alle asennetaan turvakaukalo,
mahdollisten vesivahinkojen
estämiseksi!

• Älä koskaan aseta pahvia,
puuta tai muita samankaltaisia
materiaaleja koneen alle jos
yrität tasapainottaa lattian
vinoutumia.
• Kun puhdistat lattiaa, jonka
päälle pesukone on asennettu,
ole varovainen ettet häiritse
koneen tasapainoa.

Sähköliitännät
• Pyykinpesukone/kuivausrumpu tukee 220-240V ja 50Hz.
• Koneen verkkojohto sisältää maadoitetun pistokkeen.
• Pistoke tulee aina liittää 10 ampeerin maadoitettuun pistorasiaan.
Sähköverkon johon tämä pistoke on liitetty,
virta-arvon tulee myös olla 10 ampeeria.
• Jollet löydä näitä arvoja vastaavaa pistorasiaa
ja sulaketta, pyydä valtuutettua sähköasentajaa
tekemään sähköliitännät.
• Valmistaja ei ota mitään vastuuta vaurioista
jotka voivat aiheutua maadoittamattomasta pistorasiasta.
Huomaa: Koneen käyttö liian alhaisella jännitteellä aiheuttaa
koneen käyttöiän lyhentymisen ja sen toimintatehon
rajoittumisen.

Vedenottoliitäntä
• Syötä koneeseen vain kylmää vettä.
• Käytä vain koneen mukana tulevaa
uutta vedenottoletkua tai valtuutetulta
jälleenmyyjältä saatua letkua.

• Letkun mukana toimitetaan 1 tiiviste jolla estetään veden
vuotaminen liitoskohdasta. Liitä tämä tiiviste uuden
vedenottoletkun loppupäähän hanan puolelle.
• Liitä vedenottoletkun valkoinen pää
veden sisääntuloventtiiliin koneen
takana. Kiristä letkun muoviosat käsin.

• Liitä vedenottoletkun toinen pää 1,9
cm vesihanaan kierteillä. Kiristä letkun
muoviosat käsin.
• Jollet ole varma, anna valtuutetun
putkiasentajan tehdä liitännät.

• Varmista etteivät liitoskohdat vuoda liittämisen jälkeen.
• Veden virtauspaineen ollessa 0,1-1 MPa kone toimii
tehokkaammin (0,1 MPa tarkoittaa että täysin auki olevasta hanasta
tulee vähintään 8 litraa vettä minuutissa).
• Varmista etteivät uudet vedenottoletkut ole taittuneet,
vahingoittuneet, murskaantuneet tai venyneet.

Huomaa: Käytä vain koneen mukana tulevaa uutta
vedenottoletkua koneen vedenottoliitäntöjä tehdessäsi. Älä
koskaan käytä vanhaa, käytettyä tai vahingoittunutta
vedenottoletkua.

Vedenpoistoliitäntä
• Liitä vedenpoistoletku viemäriin
tai erityiseen sovittimeen joka on
liitetty pesualtaan vesilukkoon ja/tai
enintään 80 cm korkeudelle.
• Älä koskaan yritä jatkaa
vedenpoistoletkua liitoksella.
• Älä
liitä
vedenpoistoletkua
säiliöön, ämpäriin tai kylpyammeeseen.
• Varmista ettei vedenpoistoletku ole taittunut, vääntynyt,
murskaantunut tai venynyt.
• Kts kuvitus alla

OHJAUSPANEELI

1 - Pesuainelokero
2 - Ohjelmanvalitsin Voit valita pyykille pesu/kuivausohjelman
ohjelmavalitsimen avulla. Voit valita pesuohjelman kääntämällä
ohjelmanvalitsinta jompaankumpaan suuntaan. Varmista, että
ohjelmavalitsin on asetettu täsmälleen haluamaasi ohjelmaan.
3 - Lisätoimintopainikkeet: Valitaksesi lisätoiminnon paina
koneessa olevia painikkeita.
4 - Käynnistä/Pysäytä -painike: Tämän painikkeen avulla voit
käynnistää/pysäyttää koneen.

Pesuainelokeron yleiskatsaus
Kun haluat pestä pyykit nestemäisellä
pesuaineella, voit käyttää
nestemäiselle pesuaineelle
tarkoitettua annostelijaa. Voit käyttää
nestemäistä pesuainetta kaikissa
ohjelmissa ilman esipesua. Tee se
laittamalla nestemäisen pesuaineen
annostelija pesuainelokeron toiseen
lokeroon ja täyttämällä se (käytä
pesuainevalmistajan suosituksia). Älä
ylitä rajaa jonka kohdalla lukee Max.,
käytä sovitinta vain nestemäiselle
pesuaineelle ja irrota se kun käytät
jauhemaista pesuainetta.)

Pääpesuaine
Pesuainelokero

Huuhteluainelokero
Esipesu
Pesuainelokero

Jauhemaisen
pesuaineen asteikko
Jauhemaisen
pesuaineen
annostelija

Pesuainelokeron lokerot
Pääpesuainelokero:(II)
Käytä tätä lokeroa vain (nestemäisille
tai jauhemaisille) pesuaineille tai
kalkinestoaineelle. Löydät
nestemäisen pesuaineen annostelijan
koneen sisältä ensimmäisen käytön
yhteydessä.(*)

Huuhtelu-, tärkkäysainelokero:
Tämän lokeron avulla, voit käyttää
huuhteluaineita (käytä pesuainevalmistajan
suosittelemia määriä ja tyyppejä). Tähän
lokeroon voi joskus jäädä hieman
huuhteluainetta. Tämä sen vuoksi että
huuhteluaine on liian sakeaa. Tämän
estämiseksi, suosittelemme että käytät
vähemmän sakeita huuhteluaineita, tai
laimennat huuhteluainetta.

Esipesuainelokero:(I)
Tätä lokeroa tulee käyttää vain kun
esipesutoiminto on valittu.
Suosittelemme että käytät
esipesutoimintoa vain hyvin likaiselle
pyykille. Katso sivu 63
pesuainelokeron puhdistamista varten.

(*)Mallikohtainen

Ohjelmanvalitsin

Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta. Voit
valita pesuohjelman kääntämällä ohjelmanvalitsinta
jompaankumpaan suuntaan. Varmista, että ohjelmavalitsin on
asetettu täsmälleen haluamaasi ohjelmaan.
• Näet sivujen 51 - 58 ohjelmataulukosta ohjelmatoiminnot.

PESUVAIHE
• Avaa hana.

• Liitä kone verkkovirtaan.

Pyykin lajittelu
Pyykeissä olevien pesumerkintöjen avulla voit pestä
vaatteet käyttäen oikeaa ohjelmaa. Pese ja kuivaa
pyykit pesumerkinnöissä olevien ohjeiden mukaan.
• Lajittele pyykit tyypin (puuvilla, synteettiset, hienopyykki, villa jne.),
pesulämpötilan (viileä, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) ja likaisuuden
(vähemmän likaiset, likaiset, erittäin likaiset) mukaan.
• Älä koskaan pese värillistä- ja valkopyykkiä yhdessä.
• Pese värilliset pyykit erikseen ensimmäisellä pesukerralla, sillä ne
voivat päästää väriä.
• Varmista ettei pyykin sekaan tai niiden taskuihin ole jäänyt metallisia
esineita; jos näin on, ota ne pois.
VAROITUS: Koneen vahingoittuminen johtuen
vierasesineistä, jotka ovat jääneet koneen sisään ei
kuulu takuun piiriin.
• Sulje vetoketjut ja napita pyykit ennen pesua.
• Poista metalliset tai muoviset koukut verhoista, tai
aseta ne pesuverkon tai pussin sisään ja sulje pussi.
• Käännä housut, neuleet, t-paidat ja veryttelypuvut.
• Pese sukat, nenäliinat ja vastaava pikkupyykki
käyttäen pesuverkkoa.

Pesusymbolien selitykset
Kestävät materiaalit
Arat tekstiilit
Maks. pesulämpötila on 95 °C
Maks. pesulämpötila on 60 °C
Maks. pesulämpötila on 40 °C
Maks. pesulämpötila on 30 °C

Maks. silityslämpötila on 110 °C
Ei silitystä
Voidaan pestä kemiallisesti
kaikenlaisten liuottimien kanssa
Voidaan pestä kemiallisesti käyttäen
vain perkloraattia, sytytinkaasua,
alkoholia tai R113.
Voidaan pestä kemiallisesti käyttäen
vain perkloraattia, sytytinkaasua,
alkoholia tai R113.
Ei kemiallista pesua

Käsinpesu

Jätä tasaista pintaa vasten

Ainoastaan kemiallinen pesu

Ripusta märkänä kuivumaan

Voidaan valkaista viileässä vedessä

Kuivata ripustettuna

Älä käytä valkaisuaineita.

Kuivaus normaalissa lämpötilassa
käyttäen kuivaustoimintoa
Kuivaus matalassa lämpötilassa käyttäen
kuivaustoimintoa
Älä kuivaa tämäntyyppistä pyykkiä
koneessa

Maks. silityslämpötila on 200 °C
Maks. silityslämpötila on 150 °C

Pyykin täyttö koneeseen
• Avaa koneen täyttöluukku.

• Tarkasta koneen sisäpuoli. Koneen sisällä voi
olla pyykkiä edellisen pesukerran jäljiltä. Jos
näin on, tyhjennä kone ennen kuin valitset
ohjelman.

• Levitä pyykit koneeseen hyvin ja tasaisesti.
Taittele koneeseen laitettavat peitot ja huovat,
kuten alla olevassa kivassa.

• Laita jokainen pyykki erikseen sisään.
• Varmista, ettei pyykkiä jää jumiin oven ja tiivisteen väliin, kun
suljet koneen luukun.
• Varmista että koneen täyttöluukku on suljettu kunnolla.
• Sulje luukku huolellisesti tai muuten kone ei käynnistä
pesutoimintoa.

Pesuaineen valinta ja pesuaineen lisääminen koneeseen
Koneeseen lisättävän pesuaineen määrä riippuu seuraavasta tekijästä:
• Annostele pesuaineen määrä pyykin likaisuusasteen mukaan.
• Älä esipese hieman likaista pyykkiä ja laita oikea määrä pesuainetta
pesuainelokeron 2. lokeroon.
• Käytä esipesutoimintoa vain hyvin likaiselle pyykille. Jos käytät esipesua,
laita 1/4 pesuainemäärästä, jonka laittaisit pesuainelokeroon, lokeroon nro 1 ja
loput 3/4 pesuaineesta lokeroon nro 2.
• Käytä vain automaattiseen pesukoneseen tarkoitettuja pesuaineita. Noudata
pesuaineenvalmistajien ohjeita määrittäessäsi miten paljon pesuainetta käytät
pyykinpesussa.
• Mitä korkeampi on veden kovuusaste sitä enemmän pesuainetta tarvitaan.
• Tarvittavan pesuaineen määrä lisääntyy pyykkien myötä.
• Kaada huuhteluainetta pesuainelokeron huuhteluainelokeroon. Älä ylitä
merkittyä MAX-tasoa. Muuten huuhteluaine liukenee pesuveteen huuhtelun
aikana.
• Jos huuhteluaine on menettänyt juoksevuutensa, laimenna sitä vedellä ennen
kuin asetat sen pesuaineelle varattuun lokeroon. Muuten huuhtelutiiviste
tukkii huuhteluaukon ja estää huuhteluaineen virtauksen.
• Voit käyttää nestemäistä pesuainetta kaikissa ohjelmissa ilman esipesua. Tee
se laittamalla nestemäisen pesuaineen annostelija pesuainelokeron toiseen
lokeroon ja täyttämällä se (käytä pesuainevalmistajan suosituksia). Älä ylitä
rajaa jonka kohdalla lukee Max., käytä sovitinta vain nestemäiselle
pesuaineelle ja irrota se kun käytät jauhemaista pesuainetta.)
Asettaaksesi pesuaineen annostelijan pesuainelokeroon, katso sivu 30.(*)

(*)Mallikohtainen

Ohjelman valinta
• Käännä ohjelmanvalitsinta valitaksesi haluamasi ohjelman.

LISÄTOIMINNOT
Voit valita lisäksi lisätoiminnon ennen ohjelman
käynnistämistä.
• Paina lisätoimintopainiketta, jonka haluat valita.

• Jos elektronisen näytön lisätoimintosymboli palaa, valitsemasi
lisätoiminto on valittu.
• Jos elektronisen näytön lisätoimintosymboli välähtää, valitsemaasi
lisätoimintoa ei voida valita.

Syitä jotka estävät lisätoiminnon valinnan:
• Lisätoiminto ei sovellu käytettäväksi yhdessä
valitsemasi pesuohjelman kanssa.
• Kone on ohittanut vaiheen, jonka aikana valitsemasi
lisätoimintoa voidaan käyttää.
• Lisätoiminto ei sovellu käytettäväksi yhdessä toisen
valitsemasi lisätoiminnon kanssa.

VAJAATÄYTÖN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ
Koneessa on vajaatäytön tunnistusjärjestelmä.
Jos laitat koneeseen noin puolet tai alle koneen
enimmäiskapasiteetistä, kone käynnistyy ja säästää
pesuaikaa, vedenkulutusta ja sähköä joissain
pesuohjelmissa. Kun vajaatäyttötoiminto on aktiivinen,
kone voi suorittaa asettamasi ohjelman lyhemmässä ajassa.

1 - Lämpötilan valinta
Voit valita pesuveden lämpötilan pesuveden
lämpötilansäätöpainikkeella.

Kun valitset uuden ohjelman, pesuveden
lämpötilanäytössä näytetään pesuveden
lämpötilan enimmäislämpötila.

Voit laskea asteittain pesuveden lämpötilaa
valitun ohjelman pesuveden
enimmäislämpötilan ja kylmäpesuvalintojen
välillä (-) painamalla lämpötilansäätöpainiketta.

Jos ohitat haluamasi lämpötilan, voit palata
haluttuun lämpötilaan painamalla pesuveden
lämpötilansäätöpainiketta yhtäjaksoisesti.

2 - Linkousnopeuden valinta
Voit asettaa pyykin linkousnopeuden
linkousnopeuden asetuspainikkeella.

Kun valitset uuden ohjelman, valitsemasi ohjelman
enimmäislinkousnopeus näkyy linkousnopeuden
näytössä.

Voit pienentää linkousnopeutta asteittain valitun ohjelman
enimmäislinkousnopeuden ja peruuta linkous (-) vaihtoehdon
ja välillä painamalla linkousnopeuden asetuspainiketta.

Jos ohitat linkousnopeuden, jonka haluat asettaa,
voit palata kyseiseen linkousnopeuteen pitämällä
linkousasetuspainiketta yhtäjaksoisesti painettuna.

Huomaa: Valitse kuivaustaso riippuen taulukossa ilmoitetusta kuorman jakautumisesta.
Taulukko: Kuivauksen suositeltu kesto painoa kohden

1-2 kg

3-4 kg

5 kg

Taso 1
Taso 2
Taso 3
X = ei suositella tätä valintaa ; √= suositellaan tätä valinta

3- Kuivaustason valinta:
Jos haluat kuivata pyykkisi pesun päätteeksi:
• Paina kuivaustason säätöpainiketta valitaksesi kuivaustason.
• Kun painat kuivaustason valintapainiketta, taso 1
2

ja taso 3

, taso

ilmestyy ruutuun.

• Taso 1 : Suositellaan pyykkejä varten jotka silitetään ennen käyttöä. Jos haluat
valita kuivaustason, paina kuivaustason valintapainiketta kunnes
kuivaustaso ilmestyy ruutuun.
• Taso 2
valita

'

haluamasi

: Suositellaan pyykkejä varten jotka ripustetaan kuivumaan. Jos haluat

kuivaustason, paina kuivaustason valintapainiketta kunnes haluamasi

kuivaustaso ilmestyy
• Taso
: Suositellaan pyykkejä varten jotka taitellaan ja asetetaan vaatekaappiin
ohjelman päätteeksi. Jos haluat valita"
Jos

haluat

kuivaustason

paina

kuivaustason

valintapainiketta

haluamasi kuivaustaso ilmestyy ruutuun.
Huomaa: Jos kuivaustasoa ei näytetä ruudussa kun painat kuivaustason
valintapainiketta, se tarkoittaa ettei toiminto ole käytettävissä valitsemassasi
pesuohjelmassa.

Jos haluat kuivata pyykkisi valitsemasi tason mukaisesti
pesun päätteeksi:
• Paina kuivaustason valintapainiketta valitaksesi haluamasi kuivaustason.
• Kun painat kuivaustason valintapainiketta, taso 1
taso 3

, taso 2

ja

ilmestyy ruutuun.

Jos jatkat painamista, kuivauksen kesto (0:30, 0:60, 1:20 minuuttia) ilmestyy ruutuun. Voit
valita haluamasi keston. Huomaa: Jos haluat valita kuivauksen keston, mutta 0:30, 0:60,
1:20 minuuttia ei ilmesty ruutuun, se tarkoittaa ettei toiminto ole käytettävissä
valitsemassasi pesuohjelmassa.
Taulukko: Kuivauksen suositeltu kesto painoa kohden
1-2 kg

3-4 kg

5 kg

Taso 1
Taso 2
Taso 3
X = ei suositella tätä valintaa ; √= suositellaan tätä valinta

Kuivaustason valinta:
Paina Kuivaustason painiketta toistuvasti alla olevan kuvituksen
mukaisesti. Valinnan sykli:
Taso 1>Taso 2> Taso 3>30min. > 60min >120 min.> ei kuivausta.
Kuivausajan valinnan yhteydessä näyttöruudun vasemmassa alakulmassa
näkyy ”kello” symboli. Kun olet saavuttanut haluamasi kuivaustason /
lämpötilan näyttö palautuu hetken päästä valitun ohjelman tilaan.

Pesulämpötilan muutos kuivauksen yhteydessä:
Jos haluat vaihtaa pesuohjelman yhteyteen valitun/ valitsemasi kuivaustason
/ ajan jälkeen pesuohjelman oletuslämpötilaa, paina Lämpötila painiketta
kunnes ohjelmaan mahdollinen / haluttu lämpötila tulee näyttöön.

Kuivaustason valinta:
Katso ohjelmataulukkoa nähdäksesi kuivaustasot ja kuivauksen kestot.
OHJELMAT
Puuvilla

KUIVAUSTASON
VALINTA OHJELMASSA
OK

KUIVAUKSEN
KUVAUS
Puuvilla kuivaus

TEHDASASETUS
-

VALITTAVISSA OLEVAT
TASOT
Taso 1
Taso 2

Taso 3
Taso 3

Puuvilla eco

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

Eco 20 °C

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

-

Keinokuidut

OK

Arat tekstiilit
kuivaus
-

-

Taso 1

Taso 2

Taso 3
-

Villa

EI

Verhot

EI

-

-

-

-

-

-

-

Taso 3

Huuhtelu

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

Allergiaohjelma

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

-

Linkous

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

Taso 3
-

Pika 15'

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

-

Päivittäinen 60'/60°

OK

Puuvilla kuivaus

-

Taso 1

Taso 2

-

Hellävarainen kuivaus

OK

Arat tekstiilit
kuivaus
Puuvilla kuivaus

Taso 2

Taso 1

-

Taso 3

Taso 2

Taso 1

-

Taso 3

Puuvilla kuivaus

Taso 1

-

-

-

Puuvilla kuivaus

Taso 2

Taso 1

-

Taso 3

Puuvilla kuivaus
Pikapesu & kuivaus
Puuvillaohjelma & kuivaus

OK
EI/KIINTEÄ
OK

( OK= tason valinta mahdollista; EI = valinta ei mahdollista)

Valittavissa olevat kuivauksen kestot/
Puuvilla
Puuvilla eco
Eco 20 °C
Keinokuidut
Villa
Verhot
Huuhtelu
Allergiaystävällinen
Linkous
ika 15'
Päivittäinen 60'/60°
Hellävarainen kuivaus
Puuvilla kuivaus
Pikapesu & kuivaus
Puuvillaohjelma & kuivaus

4- Viiveajastin
Tällä lisätoiminnolla voit asettaa ohjelman
alkamaan 1 - 23 tunnin kuluttua.

Käyttääksesi viiveajastin-lisätoimintoa:
- Paina viiveajastin-painiketta kerran.
- Ruutuun tulee teksti “1 h”. - Symboli
vilkkuu elektronisessa näytössä.

- Paina viiveajastin-painiketta, kunnes haluttu viiveaika ilmestyy
ruutuun.
- Valitaksesi asetetun aikaviiveen, paina mitä tahansa
lisätoimintopainiketta paitsi “Käynnistä/Pysäytä”-painiketta.
Jos ohitat aikaviiveen, jonka haluat asettaa, voit palata haluttuun
aikaan pitämällä viiveajastin-painiketta painettuna.
Jos haluat peruuttaa aikaviiveen, paina viiveajastin-painiketta,
kunnes symboli ei enää vilku elektronisessa näytöllä.
symboli ei
vilku enää elektronisessa näytössä.
Jotta viiveajastin toimisi, käynnistä kone painamalla
Käynnistä/Pysäytä-painiketta.

5 - Käynnistä/Pysäytä/Tauko-painike
Paina Käynnistä/Pysäytä-painiketta käynnistäksesi
valitsemasi ohjelman tai keskeyttääksesi käynnissä
olevan ohjelman. Jos kytket koneen valmiustilaan,
Käynnistä/Pysäytä-valo elektronisessa näytössä alkaa
vilkkumaan.

Lapsilukko

Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää koneen käytön tahattomasti tai
ilman valvontaa jätettyjen lasten toimesta.
Asettaaksesi lapsilukon, paina kuivaustason valinta ja viive lisätoimintopainikkeita samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan.

"CL" symboli vilkkuu elektronisessa näytössä, kun toiminto on
aktivoitu.
Jos jotain painiketta painetaan lapsilukon ollessa päällä, "CL" symboli
vilkkuu elektronisessa näytössä.
Kun lapsilukko on päällä ja jokin ohjelma on käynnissä, jos
ohjelmavalitsin käännetään PERUUTA-asentoon ja valitaan toinen
ohjelma, aiemmin valittu ohjelma jatkaa kohdasta johon se jäi.
Purkaaksesi lapsilukon, paina samoja lisätoimintopainikkeita uudelleen
yli 3 sekunnin ajan. Kun lapsilukko on purettu, "CL" symboli
elektronisesta näytöstä sammuu.

Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa käynnissä olevan ohjelman:
1- Käännä ohjelmanvalitsin "PERUUTA( O)" asentoon.
2- Kone pysäyttää pesutoiminnon ja ohjelma peruutetaan.
3- Tyhjennä koneeseen kertynyt vesi kytkemällä
ohjelmanvalitsin mihin tahansa toiseen ohjelmaan.
4- Kone suorittaa veden tyhjennystoiminnon ja peruuttaa
ohjelman.
5- Voit käynnistää koneen valitsemalla uuden
ohjelman.

Ohjelman päättäminen
Kone pysähtyy itsestään heti kun valitsemasi ohjelma
päättyy.
- Viesti "LOPPU(End)" alkaa vilkkumaan elektronisessa
näytössä.

- Voit nyt avata koneen luukun ja purkaa pyykit pois koneesta.
- Jätä koneen luukku auki, kun olet purkanut pyykit pois koneesta,
jotta koneen sisätilat voivat kuivua.
- Käännä ohjelmanvalitsin "PERUUTA(O)” asentoon.
- Irrota pyykinpesukone pistorasiasta.
- Sulje hana.

OHJELMATAULUKKO

PUUVILLA 90°
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

PUUVILLA ECO
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi /
huomautukset

*90°-80o-70o-60o-50o-40o-30°-"-"
7,0/5,0
2
185
Lämpöä kestävät puuvilla- ja
pellavatekstiilit. (Alusvaatteet, lakanat,
pöytäliinat, pyyhkeet, maks. 3,5 kg)

*60°- 50°-40°- 30°-"-"
7,0/5,0
2
205
Lämpöä kestävät puuvilla- ja
pellavatekstiilit. (Alusvaatteet, lakanat,
pöytäliinat, pyyhkeet, maks. 3,5 kg)

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan. Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
ECO 20°
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

KEINOKUIDUT
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

*20 °-"--"-tuloveden lämpötila
3,5/3,5
2
105
Kevyesti likaiset, puuvilla- ja
pellavatekstiilit, (alusvaatteet, lakanat,
pöytäliinat, pyyhkeet, maks. 2 kg.) Vuodevaatteet jne.)

*60° - 50°- 40°- 30° -"--"
3,5/3,5
2
122
Synteettisten ja synteettistä
sekoitusta olevat tekstiilit
(synteettista sekoitusta olevat paidat,
puserot, sukat jne.)

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan.
Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
VILLA
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

VERHOT
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi /
huomautukset

30°-"--"
2,5
2
55
Villaa ja villan sekoitusta olevat tekstiilit joissa on
pesumerkintä.

40°- 30°-"-"
2,5
2
115
Vain verhojen pesuun.

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan. Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
HUUHTELU
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

ANTIALLERGIA
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

''--''
7,0/5,0
43
Kun haluat lisätä ylimääräisen huuhtelun
pesun jälkeen, voit käyttää tätä ohjelmaa
kaikenlaisille pyykeille.
*60° - 50°- 40° - 30° -"-"
3,5/3,5
2
180
Vauvan mekot

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan.
Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO

LINKOUS
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

PIKA 15'
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

''--''
7,0/5,0
20
Kun haluat lisätä ylimääräisen
linkouksen pesun jälkeen.

30°- "--"
2,0/2,0
2
15
Voit pestä hieman likaiset, puuvilla-,
värilliset- ja pellavatekstiilit lyhyesti 15
minuutissa. Huomaa: Koska tämän
ohjelman pesujakso on lyhyt, siinä
tarvitaan paljon vähemmän pesuainetta
verrattuna muihin ohjelmiin. Jos kone
tunnistaa epätasaisen kuorman, ohjelman
kesto pitenee.

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia tekstiileitä
samaan aikaan. Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN, YMPÄRISTÖN
LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
PÄIVITTÄINEN PIKA 60 MIN
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

60o-50°-40o-30°"-"
3,0/3,0
2
60
Likaiset, puuvilla- ja pellavatekstiilit.

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan.
Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
HELLÄVARAINEN
KUIVAUS
Lämpötila (°C)
Pyykin enimmäismäärä
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

PUUVILLA KUIVAUS
Lämpötila (°C)
Maksimimäärä pyykkiä
kuivausta varten (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

''--''- tulovesi
3,5
EI
60
Hienopyykki jossa kestää
koneellisen kuivauksen merkintä.

''--''-tulovesi
5,0
EI
60
Puuvillapyykki jossa kestää koneellisen
kuivauksen merkintä.

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan. Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

OHJELMATAULUKKO
PIKAPESU & KUIVAUS
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

PUUVILLAOHJELMA &
KUIVAUS
Lämpötila (°C)
Maksimi pesu- /
kuivauskapasiteetti (kg)
Pesuainelokero
Ohjelman kesto (min)
Pyykin tyyppi / huomautukset

30°-"--"
0,5 kg. 33 min (3 paitaa) (33 minuutissa)
2
33
Puuvilla-, värillinen- ja pellavapyykki jossa
kestää koneellisen kuivauksen merkintä.
Huomaa: Pesukone määrittelee ohjelman keston
täyttömäärän mukaan.

90-80-70-60o-50°-40o-30°-"~"
5,0/5,0
2
285
Lämpöä kestävät puuvilla- ja
pellavatekstiilit. (Alusvaatteet, lakanat,
pöytäliinat,

(*Mustat (tummennetut) luvut ovat oletusasetuksia)
Jos haluat valita enemmän kuin yhden lisätoiminnon, et ehkä voi valita niitä samaan aikaan.
Älä kuivaa pyyhkeitä, puuvilla- ja pellavatekstiileitä sekä synteettisiä ja synteettistä sekoitusta olevia
tekstiileitä samaan aikaan.
Kuivataksesi pyykit, valitse sopivin kuivausohjelma pyykkejä varten.
HUOMAA: OHJELMAN KESTO VOI VAIHDELLA PYYKIN MÄÄRÄN, TULOVEDEN,
YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAN JA VALITTUJEN LISÄTOIMINTOJEN MUKAAN.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO (VAROITUKSET)

Irrota pesukone verkkovirrasta
ennen kuin alat huoltamaan ja
puhdistamaan konetta.
Sulje hana ennen kuin alat
huoltamaan ja puhdistamaan
konetta.

VAROITUS: Koneen osat voivat vahingoittua jos
käytät puhdistusaineita, jotka sisältävät liuottimia.
Älä käytä liuotinaineita sisältäviä puhdistusaineita.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
(VEDENOTTOSUODATTIMET)

Suodattimia, joilla estetään veden sisältämän lian ja vierasaineiden pääsy
koneeseen, on saatavissa sekä hanan puolelle että vedenottoletkun
vesiventtiilien päähän.
Jos kone ei pysty ottamaan riittävästi vettä, vaikka vesihana
on auki, nämä suodattimet on puhdistettava.
(Suosittelemme että puhdistat vedenottosuodattimen kerran
2 kuukaudessa.)
• Irrota vedenottoletkut.
• Irrota vedenottoventtiilien suodattimet
puhdista ne sen jälkeen märällä harjalla.

tongeilla

ja

• Irrota vedenottosuodattimet hanan puolelta käsin ja
puhdista ne.
• Kun olet puhdistanut suodattimen, voit kiinnittää ne
takaisin käänteisessä järjestyksessä.

VAROITUS:
Vedenottoventtiilien suodattimet voivat tukkeutua
likaisen vesihanan, kunnossapidon puutteen tai
venttiilien rikkoutumisen vuoksi ja aiheuttaa veden
vuotamisen koneen sisälle jatkuvasti.
Tällaisista syistä aiheutuvat rikkoutumiset eivät sisälly
takuun piiriin

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO (PUMPUN SUODATIN/
NUKKASIHTI)

Tässä pesukoneessa on suodatinjärjestelmä, jonka avulla estetään
pyykkeistä irronneiden langanpätkien ja pienesineiden joutuminen
pumppuun vedenpoiston aikana, kun pesu on suoritettu, jolloin
pumpun käyttöikä pitenee. Suosittelemme että puhdistat pumpun
suodattimen kerran 2 kuukaudessa.
NUKKASIHDIN puhdistaminen:
• Avataksesi pumpun kannen, voit käyttää
pesuaineen annostelijaa (*) tai pesuaineen määrän
tasoa osoittavaa levyä joka irtoaa pesukoneesta.
• Työnnä muovisen osan kärki pumpun kannessa
olevaan rakoon ja vedä se irti. Tämä avaa kannen.

• Ennen kuin avaat suodattimen kannen, aseta astia
suodattimen kannen eteen estääksesi koneeseen
jäänyttä vettä vuotamasta lattialle.
• Irrota suodattimen kansi kääntämällä sitä
vastapäivään ja poista sitten vesi.
Huomaa: Voit joutua tyhjentämään vedenkeruuastian
useita kertoja riippuen koneen sisälle jääneen veden
määrästä.

(*) Koneen tekniset tiedot saattavat vaihdella ostetun mallin
mukaan.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO (PUMPUN SUODATIN)

• Puhdista vieraat aineet suodattimesta harjan
avulla.

• Kun olet puhdistanut suodattimen, kiinnitä
suodattimen kansi takaisin ja kiristä se
paikoilleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

• Kun olet sulkenut pumpun kannen, varmista
että kannen sisäpuolella olevat osat sopivat
etupaneelin puolella oleviin reikiin.
• Voit kiinnittää pumpun kannen uudelleen
vastakkaisessa järjestyksessä sitä purkaessasi.

VAROITUS!
Koska pumpun vesi voi olla kuumaa, odota
kunnes se ensin jäähtyy.

PUHDISTAMINEN JA HUOLTO (PESUAINELOKERO)

Pesuaineet voivat muodostaa jäämiä pesuainelokeroon ja sen koteloon ajan
kuluessa. Puhdista muodostuneet jäämät purkamalla pesuainelokero.
Suositus on puhdistaa pesuainelokero kerran 2 kuukaudessa.
Pesuainelokeron irrottaminen:
• Vedä pesuainelokero kokonaan ulos.
• Jatka vetämistä painamalla alla olevassa kuvassa olevaa pesuainelokeron
osiota, vedä edelleen ja irrota sitten pesuainelokero paikoiltaan.

• Huuhtele se käyttäen harjaa.
• Kerää jäämät pesuainelokeron kotelosta varovasti pudottamatta niitä
pesukoneen sisään.
• Kiinnitä pesuainelokero takaisin paikoilleen kun olet ensin kuivannut sen
pyyhkeellä tai kuivalla kankaalla.
• Älä laita pesuainelokeroa astianpesukoneeseen.
Nestemäisen pesuaineen annostelija (*)
Ota nestemäisen pesuaineen annostelija koneesta puhdistamista ja huoltoa
varten, kuten kuvassa ja puhdista pesuainejäämät pois huolella. Aseta
annostelija takaisin paikoilleen. Varmista, ettei pesuainejäämiä jää sisälle.
(*) Koneen tekniset tiedot saattavat vaihdella ostetun mallin mukaan.
Mallikohtainen varuste!!

HUUHTELUN ESTO / RUNKO / RUMPU

Huuhtelun esto
Pura pesuainelokero. Pura huuhtelun esto ja puhdista huuhteluainejäämät
kunnolla. Laita huuhtelun esto takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.
Tarkista, että se on kunnolla paikoillaan.

Runko
Puhdista koneen ulkoinen runko lämpimällä vedellä ja
palamattomalla puhdistusaineella joka ei jätä hankaumia
koneen runkoon. Kun olet huuhdellut sen vedellä,
kuivaa käyttäen pehmeää ja kosteaa liinaa.
Rumpu
Älä päästä metalliesineitä, kuten neuloja, paperiliittimiä,
kolikoita jne. koneen sisään. Nämä esineet aiheuttavat
ruostetahroja rummun pintaan. Puhdista ruostetahrat
käyttämällä klooritonta puhdistusainetta ja seuraa
puhdistusaineen valmistajan antamia ohjeita. Älä koskaan
käytä teräsvillaa tai muita samankaltaisia kovia välineitä
ruostetahrojen puhdistamiseen.

Vianetsintä
Koneen kaikki korjaustoimenpiteet tulee antaa valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Jos kone tarvitsee korjausta tai et saa
ongelmaa ratkaistua noudattamalla alla olevia ohjeita, toimi
seuraavasti:
• Irrota kone pistorasiasta.
• Sulje vesihana.
• Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
VIKA

Pesukone ei
käynnisty.

Pesukone ei saa
vettä.

(*) Katso sivu 60

MAHDOLLINEN SYY
Sitä ei ole liitetty
verkkovirtaan.
Sulake on palanut.
Pääkatkaisija on pois
päältä.
Käynnistä/Pysäytäpainiketta ei ole painettu.
Ohjelmanvalitsin on
pysäytysasennossa (pois
päältä).
Koneen täyttöluukkua
ei ole suljettu
kunnolla.
Vesihana on suljettu.
Tarkista
vedenottoletku.
Vedenottoletku voi
olla tukossa.
Tuloventtiilin suodatin
voi olla tukossa.
Koneen täyttöluukkua
ei ole suljettu
kunnolla.

RATKAISU
Liitä pistoke verkkovirtaan.
Vaihda sulake.
Tarkista pääkatkaisijan asento.
Paina Käynnistä/Pysäytäpainiketta.
Käännä ohjelmapainike haluttuun
asentoon.
Sulje koneen täyttöluukku.
Avaa hana.
Vedenottoletku voi olla
mutkalla.
Puhdista vedenottoletkun
suodattimet. (*)
Puhdista tuloventtiilin
suodattimet. (*)
Sulje koneen täyttöluukku.

VIKA
Pesukone ei
tyhjennä vettä.

Kone tärisee.

MAHDOLLI
NEN SYY
Veden poistoletku on
tukossa tai mutkalla.
Pumpun
suodatin on
tukossa.
Koneen jalkoja ei
ole säädetty oikein.
Kuljetuksen aikaisia
turvaruuveja ei ole
poistettu.
Koneeseen on laitettu
vain vähän pyykkiä.
Kone on
ylikuormitettu tai
pyykit ovat
jakautuneet
epätasaisesti koneen
sisällä.
Kone on asetettu kovaa
pintaa vasten.

(**) Katso sivu 62
(***) Katso sivu 24
(****) Katso sivu 22

RATKAISU
Tarkista vedenpoistoletku.
Puhdista pumpun (**)suodatin.
Säädä koneen jalat. (***)
Poista kuljetuksen aikaiset
turvaruuvit koneesta. (****)
Tämä ei estä koneen käyttöä.
Älä laita koneeseen
suositeltua määrää enempää
pyykkiä, ja varmista että ne
ovat jakautuneet tasaisesti
koneen sisällä.
Älä asenna konetta kovia
pintoja vasten. Kun asennat
koneen, jätä vähintään 2 cm
rako koneen ja seinien tai
muiden kovien pintojen välille.

VIKA

MAHDOLLINEN
RATKAISU
SYY
Pesuainetta on
Paina Käynnistä/Pysäytäkäytetty liikaa.
painiketta. Estääksesi
vaahdon muodostuminen,
sekoita lusikallinen
huuhteluainetta puoleen
litraan vettä ja kaada
sekoitus pesuainelokeroon.
Pesuainelokeroon
Paina Käynnistä/Pysäytämuodostuu liikaa
painiketta uudelleen 5–10
vaahtoa.
minuutin jälkeen. Käytä
oikeaa määrää pesuainetta
seuraavalla kerralla.
Käytetty pesuaine
Käytä vain automaattiseen
on vääränlaista.
pesukoneeseen tarkoitettuja
pesuaineita.
Pyykin likaisuusaste Valitse oikea ohjelma
ei vastaa valitsemaasi pyykin likaisuusasteen
pesuohjelmaa.
mukaan. (Katso sivujen 51 58 ohjelmataululkko)
Pesutulos on
Pesuainetta on
Säädä pesuaineen määrä
huono.
käytetty liian
pyykin likaisuusasteen
vähän.
mukaan.
Pesukoneeseen on
Laita koneeseen kerralla
laitettu pyykkiä yli
pyykkimäärä joka ei ylitä
maksimikapasiteetin. koneen
maksimikapasiteettia.

VIKA
Kone poistaa
ottamansa veden
suoraan.
Vettä ei näy
rummussa pesun
aikana.
Pyykeissä on
pesuainejäämiä.

Pyykeissä on
pesuainejäämiä.

Linkousta ei ole
suoritettu tai se
tapahtuu
myöhässä.

MAHDOLLINEN
SYY
Poistovesiletkun
pää on liian
alhaalla koneeseen
nähden.
Koneessa ei ole
vikaa. Vesi sijaitsee
rummun
näkymättömässä
osassa.
Joidenkin
pesuaineen
liukenemattomat
hiukkaset voivat
muodostaa
valkoisia pilkkuja.
Tällaisten
pilkkujen
aiheuttajana voi
olla öljy, rasva tai
voide.
Koneessa ei ole
vikaa.
Elektroninen
epätasaisen kuorman
ohjausjärjestelmä on
aktivoitu.

(*****) Katso sivu 28.

RATKAISU
Aseta poistovesiletku
sopivalle korkeudelle.
(*****)
-

Suorita ylimääräinen
huuhtelu valitsemalla
”huuhtelu” -ohjelma, tai
poista valkoiset pilkut
harjalla kuivumisen jälkeen.
Käytä seuraavalla
pesukerralla pesuaineen
valmistelijan suosittelemaa
enimmäismäärää pesuainetta.
Epätasaisen kuorman
ohjausjärjestelmä yrittää
levittää pyykit tasaisesti.
Linkous alkaa, kun pyykit
on levitetty tasaisesti.
Aseta pyykit seuraavalla
kerralla tasaisemmin
pesukoneeseen.

VIKA
Pyykit ovat
kosteita
kuivauksen
päätteeksi.

MAHDOLLINEN
SYY
Sopivaa
kuivausohjelmaa ei
ole valittu. Koneen
enimmäistäyttökapa
siteetti voi olla
ylitetty.

RATKAISU
Valitse pyykeille sopiva
kuivausohjelma (katso
sivujen 51 - 58
ohjelmataulukko)

Automaattiset vikavaroitukset ja
mitä niille tulee tehdä
Kone on varustettu järjestelmillä, jotka voivat suorittaa tarvittavat
varotoimet sekä varoittavat Sinua vikatilasta, tarkkailemalla
koneen toimintaa sen toimintojen aikana.
VIRHEKOODI

MAHDOLLINEN VIKA

E01

Koneen
täyttöluukku on
jätetty auki.

E02

Vedenpaine tai koneen
sisällä olevan veden
pinta on matalalla.

E03

Pumppu on viallinen,
pumpun suodatin on
tukkeutunut tai pumpun
sähköliitäntä on
viallinen.
Koneen sisään on
kertynyt liikaa vettä.

E04

RATKAISU
Sulje koneen täyttöluukku. Jos vika ei
korjaannu, sammuta kone, irrota se
verkkovirrasta ja ota välittömästi
yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Käännä hana auki. Vedentulo voi olla
katkaistu. Jos ongelma ei häviä, kone
pysähtyy hetken kuluttua
automaattisesti. Irrota kone
verkkovirrasta, käännä vesihana pois
päältä ja ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Puhdista pumpun suodatin. Jos ongelma
ei häviä, ota yhteyttä lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. (*)
Kone tyhjentää veden itsestään.
Sammuta kone tyhjennyksen jälkeen,
ja irrota se verkkovirrasta. Käännä
vesihana pois päältä ja ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

(*) Katso koneen huoltoa ja puhdistamista koskeva luku.

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Alkoholipitoiset juomat: Tahraiset alueet
tulee aluksi pestä viileällä vedellä ja pyyhkiä
sitten glyseriini- ja vesiliuoksella ja huuhdella
etikkavedellä.

Kengänkiilloke: Tahraa tulee hieroa
varovasti tekstiiliä vahingoittamatta käyttäen
pesuainetta ja lopuksi huuhdella. Jos tahra ei
häviä, sitä voi hangata seoksella, jossa on 1
osa alkoholia (96˚) ja 2 osaa vettä, ja sen
jälkeen pestä lämpimällä vedellä.
Tee ja kahvi: Levitä tekstiilin likainen alue
astian päälle, ja kaada tahran päälle niin
kuumaa vettä kuin tekstiili kestää. Jos
tekstiilin voi käsitellä valkaisuaineella, käytä
sitä pesussa.

Suklaa ja kaakao: Kun olet upottanut
tekstiilin kylmään veteen ja hangannut sitä
saippualla tai pesuaineella, pese se
korkeimmassa tekstiilille soveltuvassa
lämpötilassa. Jos tahra on edelleen näkyvissä,
pyyhi tahraa vetyperoksidilla (3%).

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Tomaattitahna: Kun olet ensin pyyhkinyt
tahrat varovasti irti tekstiilistä, upota se veteen
30 minuutin ajaksi, hankaa sitä ja pese se
käyttäen pesuainetta.

Rasva- ja öljytahrat: Pyyhi ensin
jäännökset pois. Hankaa tahraa pesuaineella ja
pese se lämpimällä saippuavedellä.

Sinappi: Levitä glyseriiniä tahrakohdalle.
Hankaa pesuaineella ja pese. Jos tahraa ei saa
pois, pyyhi alkoholilla. (Synteettisille ja
värillisille pyykeille tulee käyttää sekoitusta 1
osa alkoholia ja 2 osaa vettä)

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Hedelmät: Levitä tekstiilin likainen alue astian
aukon päälle, ja kaada tahran päälle kylmää vettä.
Älä kaada tahralle kuumaa vettä. Pyyhi tahraa
kylmällä vedellä ja glyseriinillä. Anna vaikuttaa 12 tuntia, pyyhi muutamalla tipalla viinietikkaa ja
huuhtele.
Ruohotahra: Pyyhi tahriintunut alue pesuaineella.
Jos tekstiilin voi käsitellä valkaisuaineella, pese se
valkaisuainetta käyttäen. Pyyhi villatekstiilit
alkoholilla. (Värillisille pyykeille tulee käyttää
sekoitusta 1 osa alkoholia ja 2 osaa vettä)
Öljymaali: Tahra on poistettava levittämällä sille
tärpättiä ennen tahran kuivumista. Se tulee sen
jälkeen pyyhkiä pesuaineella ja pestä.

Palotahra: Jos tekstiilille voi käyttää
valkaisuainetta, voit lisätä valkaisuainetta
pesuveteen. Villatekstiilien osalta
vetyperoksidiveteen upotettu tekstiili on peitettävä
tahran kohdalta kuivalla liinalla ja silitettävä.
Tekstiili on pestävä, kun se on huuhdeltu kunnolla.

HYÖDYLLISTÄ TIETOA

Veritahrat: Upota pyykit kylmään veteen 30
minuutin ajaksi. Jos tahra ei häviä, upota vaate
veden ja ammoniakin seokseen (3 lusikallista
ammoniakkia 4 litraan vettä) 30 minuutin ajaksi.
Kerma, jäätelö ja maito: Upota pyykit kylmään
veteen ja hankaa tahrakohtaa pesuaineella. Jos
tahra ei häviä, käytä valkaisuainetta pyykeille
soveltuvassa määrin. (Älä käytä valkaisuainetta
värilliselle pyykille.)
Home: Hometahrat tulee puhdistaa
mahdollisimman pian. Tahra tulee pestä
pesuainevedellä. Jos tahra ei lähde, se tulee
pyyhkiä vetyperoksidilla (3%).

Muste: Laita tahrakohta juoksevan veden
alle ja odota kunnes mustepitoisen veden
valuminen loppuu. Pyyhi se sitten sitruunaa
sisältävällä vedellä ja pesuaineella ja
huuhtele 5 minuutin jälkeen.

ENERGIANSÄÄSTÖMERKINNÄT JA ENERGIAN SÄÄSTÖ

Energian- ja vedenkulutus voivat vaihdella vedenpaineen,
veden kovuuden ja lämpötilan, ympäröivän lämpötilan,
pyykin määrän, valittujen lisätoimintojen ja
jännitevaihteluiden mukaan. Laite vähentää koneen
energian- ja vedenkulutusta valittua ohjelmaa varten
suositellun pyykkikapasiteetin mukaan, pesee vähemmän
likaiset tai päivittäin pestävät vaatteet lyhyillä ohjelmilla,
suorittaa puhdistuksen ja huollon säännöllisesti ja käynnistää
koneen sähköntoimittajan ilmoittamien edullisten aikojen
mukaan.

Tietoa koskien hävittämistä
Tämä symboli tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Vie laite sen sijaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Varmistamalla sen että tämä laite hävitetään oikein autat
estämään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle, jotka voisivat muuten aiheutua tämän laitteen
asiattomasta hävittämisestä. Lisätietoja laitteen kierrättämisestä saat kunnallisilta viranomaisilta, kunnalliselta
jätehuollolta, jätehuoltopalvelulta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.
52182825

