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KÄ Y T T Ö O H J E

Kiitos, että valitsit Helkama-pesukoneen.
Olemme varmoja, että se palvelee sinua
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden –
myös arkojen – päivittäisessä pesussa.

Tämä
laite
on
merkitty
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta (WEEE)

Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka
siitä pidetään tehokkaasti huolta.

2012/19/EU mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja
(jotka voidaan käyttää uudelleen).
On
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää.
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa,
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen
noudattaminen on tärkeää:

Käytä pesukonetta vasta,
kun
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti.
Suosittelemme,
että
säilytät
tämän
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä
omistajia varten.
Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä
käyttöohje, ja energiatehokkuustarra. Tarkista
myös, että tulpat, poistoletkun käyrä sekä
nestemäisen pesu- tai valkaisuaineen lokero
(vain joissain malleissa) ovat mukana.
Suosittelemme, että säilytät kaikki nämä osat.

 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.

 Sähkö-

ja
elektroniikkalaiteromu
on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen
yhtiöiden
ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin.

.
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Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
−myymälöiden, toimistojen ja
muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
−maatiloilla;
−hotellien, motellien ja muiden
asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
−aamiaismajoituksen
kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä
poikkeavissa
paikoissa
tai
tavanomaisista kodinhoitotoimista
poikkeavalla
tavalla,
kuten
kaupallinen
asiantuntijatai
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä
myös edellä kuvatuissa paikoissa.
Jos laitetta käytetään näistä
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen
käyttöikä
voi
lyhentyä
ja
valmistajan takuu voi raueta.
Valmistaja ei hyväksy mitään
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai
muita vahinkoja ja menetyksiä,
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä
poikkeavasta käytöstä (myös
laitteen ollessa kotitalousympäristössä),
lain sallimassa enimmäislaajuudessa.
 Tätä laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai


Lapsia on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.



Alle 3-vuotiaat lapset on
pidettävä loitolla laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.



Jos virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan
tai
valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.



Käytä veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).



 Vedenpaineen

tulee olla 0,05–

0,8 MPa.
Varmista, että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.



 Kone

sammutetaan kääntämällä
ohjelmavalitsimen osoitinmerkki
pystysuoraan. Valitsimen kaikissa
muissa asennoissa kone on
päällä (vain mallit, joissa on
ohjelmasäädin).

3

FI

joilla ei ole laitteen käytön
edellyttämää kokemusta
tai
tietoa, jos he toimivat toisen
henkilön valvonnassa tai ovat
saaneet ohjeistuksen laitteen
käyttöön ja käyttö tapahtuu
turvallisella
tavalla
ja
he
ymmärtävät laitteen käyttöön
liittyvät vaarat. Älä anna lasten
leikkiä laitteella. Lapset eivät
saa puhdistaa ja huoltaa
laitetta ilman valvontaa.

1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET

Laite on asennettava siten, että
pistotulppaan on esteetön pääsy.

 Vian tai toimintahäiriön sattuessa



sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.

 Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti

riippuu käytössä olevasta mallista
(katso ohjauspaneeli).

Turvallisuusohjeet
 Irrota

pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.

 Varmista, että sähköjärjestelmä on

maadoitettu. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.
Älä
käytä
muuntimia,
haaroituspistorasioita tai jatkojohtoja.



VAROITUS:
hyvin korkeaksi pesun aikana.
Älä koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.



Laite noudattaaeurooppalaisia
direktiivejä:
 2006/95/EC (LVD);
 2004/108/EC (EMC);
 2009/125/EC (ErP);
 2011/65/EU (RoHS);
ja niiden myöhemmät muutokset.

Älä altista pesukonetta sateelle,
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.
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2. ASENNUS

Irrota kaikki 4 ruuvia "A"
molemmista kulmavahvisteista
sekä myös kaikki 4 ruuvia "B”
(piirroksen 1).



max 100 cm

min 4 cm

 Kiinnitä

uudelleen 4 ruuvia "A"
ja aseta paikoilleen koneen
mukana toimitetut nupit "C"
(piirroksen 2).
5

+2,6 mt
min 50 cm
max 85 cm

halkaisijan, vähintään 50 cm:n ja
korkeintaan 75 cm:n korkeudelle
lattiasta (piirroksen 4).
 Käytä tarvittaessa käyrää lisäosaa

vedenpoistoputken
parempaan
kiinnittämiseen ja tukemiseen.
Siinä tapauksessa, että koneessasi
on vipu toiminto: ( mallikohtainen)
(EI malleissa:HPKT1260D/1470D)
 Koneen liikuttelu on helpompaa, kun
käännät pyörillä varustetun alustan
ohjainvipua oikealle. Kun toimenpide
on suoritettu, tulee ohjainvipu
palauttaa ( kuva 5) alkuperäiseen
asentoonsa.
 Aseta pesukone tasapainoon sen

etummaisista jaloista säätämällä
(piirroksen 5).
a) Käännä mutteria myötäpäivään
jalan ruuvin irrottamiseksi.
b) Käännä jalkaa ylös- tai alaspäin,
kunnes se kiinnittyy täydellisesti
lattiaan.
c) Lukitse jalka kääntämällä mutteria
vastapäivään, kunnes se kiinnittyy
pesukoneen pohjaan.

Pesukone on liitettävä vedenjakeluun
uuden letkun välityksellä. Tämä letku
seuraa koneen mukana (rummun
sisällä). Vanhan letkun käyttöä tähän
tarkoitukseenon vältettävä.



 Kiinnitä vedenottoletku kulmavahvisteisesta

päästään sähköventtiiliin (koneen
takapuolen yläosassa) ja toisesta
päästään
vesihanaan
tai
vedenottoon, jonka suukappaleessa
on 3/4" kierteet.

Varmista, että kone on täysin
tasapainossa.



 Aseta kone lähelle seinää niin, että  Yritä

liikuttaa konetta siirtämättä
sitä
paikoiltaan
nojaamalla
vuoronperään yläosan eri kulmiin
ja tarkista, että se ei keinu.

letkuun ei tule mutkia eikä tukoksia.
Kiinnitä vedenpoistoputki vesialtaan
reunaan tai mieluummin kiinteään
vedenpoistoaukkoon, jonka halkaisijan
tulee olla suurempi kuin koneen putken

Mikäli joudut siirtämään koneen
toiseen paikkaan, tasapainota jalat
uudelleen.
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vesiletku hanaan
vain pesukoneen mukana
täyttöletkua (piirros 6).
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 Liitä

ja
käytä
toimitettua

Varmista, että letkun molemmissa päissä
olevat tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan
ennen
kiristystä, ettei
vettä
pääse
tarpeettomasti vuotamaan liitoksista.
ÄLÄ AVAA HANAA ASENNUKSEN AIKANA!!

7

Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä
ja suosituksia pesuaineen
käytöstä
eri
lämpötiloissa.
Lue
aina
pesuainepakkauksesta
ohjeet
oikeaan
käyttöön ja annosteluun.

3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ

VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat,
kun lajittelet pyykkiä:
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten
hiussoljet, neulat ja kolikot;
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi
irralliset vyöt ja pitkät nauhat;
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.

ja

 Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta.

 Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä ja että siinä on ”puhdasta
uutta villaa” -symbolin lisäksi merkintä ”ei
huovutu” tai ”konepestävä”.

Opas koneen ympäristöystävälliseen ja
taloudelliseen käyttöön.
Täytä kone mahdollisimman täyteen

 Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua
enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.
Tarvitaanko esipesua?

Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita,
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa
lämpötilassa pesemiseen.

 Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT
pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.
Tarvitaanko kuumaa vettä?

 Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella
tai
kuivuneet
tahrat
liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy
jopa
50%
käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.
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 Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas

4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS

kiinnikkeeseen.

Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita,
alkoholia
tai
liuottimia.
Pesukoneen
tavanomainen puhdistus ei edellytä erityistoimia:
puhdista pesuainelokerot ja suodatin.
Jäljempänä annetaan vinkkejä pesukoneen
siirtämiseen ja pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon.

 Paina painiketta (A).
 Samalla, kun pidät painikkeen alas

 Pesukoneessa on nukkasihti, joka kerää

 Vedä täyttölokero ulos ja puhdista se.
 Puhdistaessasi esipesuosiota I

painettuna, väännä täyttölokeroa ulospäin.
ja
pesuosiota II poista tarkkaan kaikki
pesuaineiden rippeet, jotka voivat vaikeuttaa
pesuaineen pääsemistä rumpuun.
 Pehmennysaine lokeron tapauksessa
täytyy poistaa kumiletku (S), joka on
lokeron takana, vetämällä ulospäin.
 Poista mahdolliset jäännökset jotka voivat
tukkia lokeron reiät.

suuret irtokappaleet, kuten napit tai kolikot,
jotka voivat tukkia viemärin.
 Saatavana vain tietyissä malleissa: vedä
mutkalla oleva letku auki, poista tulppa ja
poista vesi letkusta astiaan.
 Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.
 Käännä suodatinta vastapäivään
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti.
 Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.
 Kiinnitä kaikki pesukoneen osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.

Kohdista kiinnitysläpät ohjeiden mukaan
(B). Väännä täyttölokeroa kantta kohden,
kunnes kiinnitysläppä asettuu paikalleen
(C). Läpän asettuessa paikalleen kuulet
tyypillisen äänen (klak).

 Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.

 Irrota pesukone verkkovirrasta.
9
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ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.

 Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku

5. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi.
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja
lyhentää pesuaikoja huomattavasti.

6. OHJAIMET JA
OHJELMAT

 Kytke pesukoneeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.

 Säädä tarvittaessa pesulämpötila ja paina
tarvittavia

lisävalintapainikkeita.

 Aloita

pesuohjelma
painamalla
KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta.

Mikäli sähkövirta katkeaa pesukoneen ollessa
käynnissä, asetukset pysyvät tallessa koneen
muistissa ja sähkövirran palatessa kone
jatkaa pesuohjelmaa keskeytyskohdasta.

 Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
”end” tai vastaava merkkivalo palaa.

A Ohjelmanvalitsin ja POISasento (SEIS)
B KÄYNNISTYS/TAUKO-painike
C AJASTETTU ALOITUS-painike
D LINKOUKSEN VALINTA-painike
E VESIPLUS-painike

 Katkaise pesukoneen virta.

F KYLMÄPESU painike

Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita.

Tarvittava vedenpaine:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Linkousteho:
katso arvokilpeä.
Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite:
katso arvokilpeä.
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Älä kosketa näyttöä samalla, kun kytket
pistotulppaa, sillä koneet kalibroivat
järjestelmänsä ensimmäisten sekuntien
aikana. Jos näyttöön kosketaan, kone ei
ehkä toimi oikein. Jos näin käy, irrota
pistotulppa ja kiinnitä se uudelleen.

 Aloita valittu pesuohjelma

painamalla

tätä.

PYYKIN LISÄÄMINEN OHJELMAN
KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN (TAUKO)

 Paina KÄYNNISTYS / TAUKO painiketta noin 2 sekunnin ajan (osa
merkkivaloista ja jäljellä olevan ajan
ilmaisin osoittavat vilkkumalla, että kone
on pysähtynyt).

 Odota 2 minuuttia, kunnes luukun
turvalukitus aukeaa.

 Kun olet lisännyt tai

poistanut
pyykkiä,
sulje
luukku
ja
paina
KÄYNNISTYS / TAUKO -painiketta
(ohjelma jatkaa siitä, mihin se jäi).

 Aloita

valittu pesuohjelma painamalla
KÄYNNISTYS / TAUKO - painiketta.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN

 Kun ohjelma on valittu, ohjelmanvalitsin
pysyy valitun ohjelman
ohjelman ajan.

kohdalla

 Ohjelma

keskeytetään
valitsin SEIS-asentoon.

koko

kääntämällä

Valitse toinen ohjelma.
 Katkaise pesukoneen virta kääntämällä
 Palauta ohjelmanvalitsin SEIS -asentoon.

valitsin SEIS - asentoon.
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Ohjelmanvalitsin on palautettava SEIS
-asentoon jokaisen ohjelman jälkeen
tai aloitettaessa uutta pesuohjelmaa
ennen
ohjelman
valintaa
ja
käynnistämistä.

 Voit valita haluamasi nopeuden millä

on

hetkellä hyvänsä ohjelmaa.

 Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –

 Valitun ohjelman alkamista voidaan
viivyttää, jolloin pesukone alkaa toimia
joko 3, 6, tai 9 tunnin kuluttua. Toimi
seuraavalla tavalla:
- Valitse
haluamasi
ohjelmanvalitsimella A.

toiminnon ansiosta painamalla kyseistä
kytkintä valitset erikoispesuohjelman, joka
on mahdollinen kaikille ohjelmille ja
tekstiilityypeille. Tämä ohjelma on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että
pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.

 Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja

ohjelma

- Paina ajastimellinen aloitus –kytkintä,
kunnes valitsemasi viiveajan merkkivalo
syttyy.

koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää
rummun pyörimisen sekä vedenoton, että
sen
vedenpoiston
mahdollistavat
täydellisesti pestyn ja huuhdellun pyykin.

 Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää

- Paina käynnistys/tauko-kytkintä B.
ajan

vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti
veteen, ja jotta pesu olisi tehokasta.

 Jos ohjelman ajastettu käynti halutaan

 Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen

- Kone alkaa
kuluttua.

toimia

valitsemasi

poistaa, paina uudestaan
nappia
C
kunnes
kaikki
ajastusta
ilmaisevat
valomerkit sammuu.

yhteydessä,
pesuainetta.

jotta

kuituihin

ei

jäisi



 Tätä kytkintä painamalla valitaan haluttu
nopeus loppulinkoukselle, jonka
on
kuitenkin oltava
valitulle
ohjelmalle
sopiva.

 Nämä nopeudet on merkitty vastaavaan
merkkivaloon. Jos
haluat
linkouksen kokonaan, aseta
osoitin k o . asentoon.

poistaa
nopeuden

Tämä toiminto on tarkoitettu
erityisesti herkkäihoisille henkilöille,
joille pienikin pyykkiin jäänyt pesuaine
saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai jopa
allergisen reaktion.

 Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi
myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä
pestäessä, erityisesti kylpyhuonetekstiilejä,
joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.

 Tämä toiminto ei ole käytettävissä
 Pidä kytkin painettuna, kunnes kolme
nopeutta
sammuu.

osoittavaa

merkkivaloa
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villavaatteille
yhteydessä.

tarkoitetun

ohjelman
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 Painettaessa tätä kytkintä pesukone
suorittaa minkä tahansa pesuohjelman
vettä lämmittämättä. Pesuohjelman muut
ominaisuudet eivät muutu (veden määrä,
pesuaika, pesurytmi jne.).

 Kylmässä vedessä pesua suositellaan,
kun kyseessä on tekstiili, jonka värien
kestävyydestä ei ole varmuutta, tai kun
puhdistettavana
on
verhot,
peitot,
erityisen arat tekokuidut, pienet matot tai
vain vähän likaiset tekstiilit.
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LÄMPÖT. °C

kg *
(ENINT.)

OHJELMA

Suositus

Enint.

5

5.5

6

6.5

7

60°

90°

Puuvilla

5

5.5

6

6.5

7

30°

60°

Kirjopesu

3

3

3

3

3

30°

50°

Villa

1

1

1

1

1

30°

30°

Hienopesu

1

1

1

1

1

40°

40°

Huuhtelut

-

-

-

-

-

-

-

Linkous

-

-

-

-

-

-

-

Tyhjennys

-

-

-

-

-

-

-

Eco 20°C

5

5.5

6

6.5

7

20°

20°

Pika 44 min

3

3

3

3

3

30°

40°

Pika 30 min

2

2

2

2

2

30°

30°

90°C + Pre
**

Pesuainelokero

II

Huom! Ohjelmakohtaiset pyykin max. painomäärät merkitty seuraavasti:
• HELKAMA HPKT1262D merkitty tummalla keskisarake ( alkaen 6 kg.)
• HELKAMA HPKT1472D merkitty tummalla oikea sarake ( alkaen 7 kg.)

II – varsinainen pesuainelokero; I – esipesuainelokero;
- täyttö mahdollista
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- huuhteluaine

I
( )

Liian suuri pesuainemäärä voi aiheuttaa
liiallista vaahtoamista.
Jos laite havaitsee liikaa vaahtoa, se voi
ohittaa
linkousvaiheen
tai
pidentää
ohjelman kestoa ja lisätä vedenkulutusta.

PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 60°C.
PUUVILLAOHJELMAN LÄMPÖTILA 40°C.

Linkousnopeutta voidaan myös vähentää
vastaamaan vaatteen pesuohjemerkintöjen
suosituksia, ja erittäin arkojen tekstiilien
linkous
voidaan
poistaa
käytöstä
linkousnopeuspainikkeesta.
Toiminto
voidaan ottaa käyttöön LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Jos
pesuohjemerkinnöissä
ei
ole
erikoisohjeita, voidaan käyttää ohjelman
tavanomaista suurinta linkousnopeutta.
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( )

Vain, kun ESIPESU -valinta on
valittuna (ohjelmat, joissa voidaan
valita ESIPESU -valinta).

1)

Esitettyjen ohjelmien pesuvaiheen
kestoa ja tehokkuutta voidaan
säätää LIAN MÄÄRÄ -painikkeesta.
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Lue nämä huomautukset:
* Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti
riippuu käytössä olevasta mallista (katso
ohjauspaneeli).

Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla
likaantuneelle pyykille (katso taulukko).
90°C + Pre ( Puuvilla)
Pesee
täydellisesti.
Loppulinkous
enimmäisnopeudella
poistaa
kosteutta
tehokkaasti.
Puuvilla 30/40/60°C
Ohjelma
soveltuu
tavanomaisesti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella
mitattuna.
Kirjopesu 30/40/50°C
Pesu- ja huuhteluvaiheissa optimoidaan
rummun pyörimistahti ja veden määrä.
Hellävarainen linkous rypistää tekstiilejä
vähemmän.
Villa (Hieno)
Ohjelmaan
kuuluu
konepestäville
villakankaille
tai
käsinpestäville
villavaatteille sopiva pesujakso.
Käsinpesu ( Hieno)
Ohjelma käsinpestäville vaatteille. Ohjelma
päättyy kolmeen huuhteluun ja hitaaseen
linkoukseen.
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Huuhtelut ( Extrat)
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa
tai
joka
voidaan
ohittaa
kokonaan
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan
kaikenlaisia
tekstiilejä
esimerkiksi
käsinpesun jälkeen.
Tyhjennys ja Linkous ( Extrat)
Ohjelma
tyhjentää
veden
kokonaan
ja
suorittaa
täyden
linkouksen.
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai
linkous voidaan poistaa LINKOUKSEN
VALINTA -painikkeesta.
Eco 20°C
Tämän innovatiivisen ohjelman avulla voit
pestä samaan aikaan erilaisia materiaaleja
ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä
kuituja ja sekoitekankaita, vain 20°C:n
lämpötilassa, ja se tuottaa erinomaisen
pesutuloksen.
Ohjelma
kuluttaa
vain
noin 40 prosenttia perinteisen 40°C:n
kirjopesuohjelman
kulutuksesta.
Käytä
kylmäpesuun suositeltua pesuainetta.
Pika 30, 44 min
Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu ja
linkous). Ohjelma sopii erityisesti kevyesti
likaantuneille puuvilla- ja sekoitekankaille.
Tähän ohjelmaan suositellaan käytettäväksi
pesuainetta vain 20% tavanomaisesta
määrästä, jotta sitä ei mene hukkaan.

 Avaa rumpu painamalla nappia (A), ja
asettamalla samaan aikaan toinen käsi
kannen päälle.

 Pane pestävät vaatekappaleet yksitellen
rumpuun tunkematta niitä tiukkaan.
Huomioi “ohjelmataulukossa” suositellut
täyttömäärät. Jos pesukonetta täytetään
liiaksi, pesutulokset huononevat
ja
tekstiilit rypistyvät.

 Maks. Osoittaa

FI

Rummun avaaminen/sulkeminen
 Avaa pesukoneen kansi.

Pesuainelokerossa on kaksi merkkiviivaa:
 Suositeltava (alempi viiva). Osoittaa
suositeltavan
määrän
esipesuja
pesuaineosioissa.
maksimitäyttömäärän,

jota ei saa ylittää.
Tärkeää



Älä käytä nestemäistä pesuainetta
esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen
sisältävien ohjelmien yhteydessä.



 Rummun sulkemiseksi, aseta rummun
kannet
uudestaan
paikoilleen,
asettamalla (A) napin kansi toisen kannen
alapuolelle kunnes ne ovat täysin
kiinnitetty.

Jos vaatteissa on tahroja jotka
tarvitsevat
erikoista
käsittelyä
nestemäisillä
valkaisuaineilla,
voit
suorittaa
niiden
esipuhdistuksen
pesukoneessa.
Tämän
toimituksen
suoritat
asettamalla
valkaisuaine
“lokeroon II” ja käynnistämällä huuhtelu
ohjelman
. Kun toimitus on loppu
asenna
ohjelmoija
SEIS
asentoon,
asenna loput
pyykistä
pesukoneen
sisään ja toimita tavallinen pesu halutulla
ohjelmalla.

1)
2)
3)
4)
5)

Pesuaineen annostus
Pesuainelokero on jaettu 3 osioon:

 Osio I on tarkoitettu esipesuaineelle.
 Osio II on tarkoitettu pesuaineelle.
 Osio

on tarkoitettu huuhtelu- ja
hajusteaineille
sekä
erikoisaineille,
kuten tärkkäysaineet, inivärjäysaineet jne.
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Maksimi pesupulverin täyttötaso
Maksimi nestemäisen pesuaineen täyttötaso
Maksimi esipesu aineen täyttötaso
Suositeltava taso
Maksimi hajustusaineen täyttötaso

Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.
Ongelma
Pesukone ei
toimi /
käynnisty

Pesukoneeseen ei
tule vettä
Pesukone ei poista
vettä
Lattialle pesukoneen
lähelle vuotaa vettä
Pesukone ei linkoa

Linkous aiheuttaa
kovaäänistä tärinää
Jos jokin
VIRHEILMOITUKSISTA
tulee näkyviin tai
vilkkuu

Mahdolliset syyt ja ratkaisut
Tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
Tarkista, että virta on päällä.
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko pesukone
käynnistetty oikein.
Tarkista, että sulake ei ole lauennut, ja kokeile jollain toisella laitteella,
kuten lampulla, että pistorasiaan tulee virtaa.
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se
uudelleen.
Tarkista, että hana on auki.
Tarkista, että ajastin on säädetty oikein.
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa.
Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut.
Tarkista, että suodattimessa ei ole esineitä.
Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta.
Vaihda tiiviste ja kiristä letku hanaan.
Tämä voi johtua siitä, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. Odota
muutama minuutti.
Joissakin malleissa on linkouksenestotoiminto. Tarkista, että se ei ole
käytössä.
Liiallinen pesuaineen määrä voi estää linkouksen. Käytä seuraavassa
pesussa vähemmän pesuainetta.
Pesukone ei ehkä ole kunnolla vaakatasossa. Säädä tarvittaessa
koneen jalkoja toisaalla tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla.
Tarkista, että kuljetuskiinnikkeet on poistettu.
Tarkista, että pyykki täyttää koneen tasaisesti.
Jos ilmaantuu virhe nro 0, 1, 5, 7 tai 8, ota suoraan yhteyttä
huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 2, kone ei ota vettä. Tarkista, että hana on
auki.
Jos ilmaantuu virhe nro 3, kone ei tyhjennä vettä oikein. Tarkista,
että viemäri ei ole tukossa ja poistoletku ei ole taittunut.
Jos ilmaantuu virhe nro 4, kone on liian täysi. Sulje vesihana ja ota
yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Jos ilmaantuu virhe nro 9, sammuta pesukone, odota 10–15 sekuntia
ja käynnistä ohjelma uudelleen.

Keskushuolto: Honkoliini Oy, Tampere
Maahantuonti ja markkinointi: Suomen Kodinkonetukku Oy
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This appliance is marked according to
the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE).
WEEE contains both polluting substances (which
can cause negative consequences for the
environment) and basic components (which can
be re-used). It is important to have WEEE
subjected to specific treatments, in order to
remove and dispose properly all pollutants, and
recover and recycle all materials. Individuals can
play an important role in ensuring that WEEE
does not become an environmental issue; it is
essential to follow some basic rules:

Carefully read this manual for correct and
safe appliance use and for helpful tips on
efficient maintenance.

Only use the
after carefully reading
We recommend you
manual on hand and in
any future owners.

washing machine
these instructions.
always keep this
good conditions for

 WEEE should not be treated as household
waste;

Please check that the appliance is
delivered with this instruction manual,
warranty certificate, service centre address
and energy efficiency label. Also check that
plugs, curve for drain hose and liquid
detergent or bleach tray (only on some
models) are included. We recommend you
keep all these components.

 WEEE should be handed over to the relevant
collection points managed by the municipality or
by registered companies. In many countries, for
large WEEE, home collection could be present.
In many countries, when you buy a new
appliance, the old one may be returned to the
retailer who has to collect it free of charge on a
one-to-one basis, as long as the equipment is of
equivalent type and has the same functions as
the supplied equipment.

1. GENERAL SAFETY RULES
2. INSTALLATION
3. PRACTICAL TIPS
4. MAINTENANCE AND CLEANING
5. QUICK USER GUIDE
6. CONTROLS AND PROGRAMS
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Thank-you for choosing a Helkama
washing machine. We are confident it will
loyally assist you in safely washing your
clothes, even delicates, day after day.

1. GENERAL SAFETY
RULES
 This

appliances is intended to
be used in household and
similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and
other residential type environments;
- Bed and breakfasttype environments.
A different use of this appliance
from household environment
or from typical housekeeping
functions, as commercial use by
expert or trained users, is excluded
even in the above applications. If
the appliance is used in a manner
inconsistent with this it may reduce
the life of the appliance and may
void the manufacturer’s warranty.
Any damage to the appliance or
other damage or loss arising
through use that is not consistent
with domestic or household use
(even if located in a domestic or
household environment) shall not
be accepted by the manufacturer to
the fullest extent permitted by law.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
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in a safe way and understand the
hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
 Children

should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.

Children of less than 3 years
should be kept away unless
continuously supervised.



 If

the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Only use the hose-sets
supplied with the appliance for
the water supply connection
(do not reuse old hose-sets).



 Water pressure must be between

0,05 MPa and 0,8 MPa.
 Make

sure that a carpet do not
obstruct the base of the machine
and ventilation openings.
The OFF condition is reached
by placing the reference mark on
the programmes control/knob in
the vertical position. Any other
different position of such control
sets the machine in ON condition
(only for models with programmes
knob).



 After

installation, the appliance
must be positioned so that the
plug is accessible.

In the event of fault and/or
malfunction, turn off the
washing machine, close the
water faucet and do not tamper
with the appliance.
Immediately
contact
the
Customer Service Centre and
only use original spare parts.
Failure to observe these
instruction may jeopardise
appliance safety.

 The

maximum load capacity of
dry clothes depends on the
model used (see control panel).

To consult the product fiche
please refer to the manufacturer
website.



Safety instructions
 Before

cleaning or maintaining
the washing machine, unplug
the appliance and turn off the
water faucet.

 Make

sure the electrical system
is grounded. Otherwise, seek
qualified professional assistance.

 Please

do not use converters,
multiple sockets or extension
cords.

WARNING:
water may reach very high
during the
wash cycle.
Appliance complies with
European Directives:
 2006/95/EC (LVD);
 2004/108/EC (EMC);
 2009/125/EC (ErP);
 2011/65/EU (RoHS)

 Do

not pull on the power cord
or appliance to unplug the
machine.
Do not expose the washing
machine to rain, direct sunlight
or other weather elements.



and subsequent amendments.
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2. INSTALLATION

 Remove

the 4 screws "A" from
both clamps and the 4 screws
"B" (fig. 1).

max 100 cm

min 4 cm

 Replace

the 4 screws "A" and
fit the trims provided "C" (fig. 2).
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+2,6 mt
min 50 cm
max 85 cm

than that of the outlet pipe and at a
height of min. 50 cm. and a
maximum of 75 cm. from the floor
(fig. 4).
If necessary, use the curved
accessory to attach and support
the outlet pipe more securely.

If your model offers this function:
To move the washing machine
easily, turn the trolley lever to the
right. Once you have finished
moving the machine, return the lever
to itsoriginalposition.



 Level the machine by adjusting the

front feet (fig. 5).
a) Turn the nut clockwise to release
the screw on the foot.
b) Raise or lower the foot by rotating
it until it stands firmly on the floor.
c) Lock the foot in position by turning
the nut anticlockwise until it comes
up against the bottom of the
washing machine.

The washing machine should be
connected to the water mains via the
new tube supplied with the
appliance (inside the drum). Do not
use the old tube for this purpose.



 Connect one end of the water inlet

pipe with the elbow bend to the
electrovalve (top rear part of the
machine) and the other end to a tap
or a plumbed-in 3/4" gas threaded
connection.

 Check that the appliance is properly

levelled.
 Check

that the washing machine
does not rock by trying to move two
diagonally opposite top corners at
the same time.

 Place the washing machine close to

the wall, ensuring that there are no
bends or kinks anywhere in the tube.
Hook the outlet pipe to the edge of
the sink or preferably to a fixed
drainageoutletof a diametergreater

 If you move the washing machine
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from one place to another, you must
level the feet again afterwards.

EN



 Connect the water tube to the faucet, only
using the drain tube supplied with the
washing machine (fig. 6).
DO NOT OPEN THE FAUCET.

 Some models may include one or more of
the following features:

 HOT&COLD (fig. 7):
water mains connection settings with hot
and cold water for higher energy savings.
Connect the grey tube to the cold water
faucet and the red one to the hot water
faucet. The machine can be connected to
the cold water faucet only: in this case,
some programs may start a few minutes
later.

 AQUASTOP (fig. 8):
a device located on the supply tube that
stops water flow if the tube deteriorates;
in this case, a red mark will appear in the
window “A” and the tube must be
replaced. To unscrew the nut, press the
one-way lock device "B".

 AQUAPROTECT – SUPPLY TUBE WITH
GUARD (fig. 9):
Should water leak from the primary
internal tube "C", the transparent
containment sheath "D" will contain water
to permit the washing cycle to complete.
At the end of the cycle, contact the
Customer Service Centre to replace the
supply tube.
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3. PRACTICAL TIPS

Is a hot wash required?

 Pretreat stains with stain remover or soak

WARNING: when sorting laundry, make
sure:
- have eliminated metallic objects such as
barrettes, pins, coins, from laundry;
- to have buttoned pillow cases, closed
zips, tied loose belts and long robe
ribbons;
- to have removed rollers from curtains;
- to have carefully read clothing washing
labels;
- to have removed any persistent stains
using specific detergents.

Following is a quick guide with tips and
recommendations on detergent use at the
various temperatures. In any case, always
read the instructions on the detergent for
correct use and doses.

 When washing rugs, bedcovers or other
heavy clothing, we recommend you avoid
centrifuging.

 To wash wool, make sure the item can be
machine washed and marked by the
“Pure virgin wool” symbol with the “Does
not mat” or “Machine washable” label.

A guide environmentally friendly and
economic use of your appliance.
Maximise The Load Size

 Achieve the best use of energy, water,
detergent and time by using the
recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full
load instead of 2 half loads.
Do you need to pre-wash?

 For heavily soiled laundry only!
SAVE detergent, time, water and
between 5 to 15% energy consumption
by NOT selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
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dried in stains in water before washing to
reduce the necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C
wash programme.

 Detach the tube from the strap and lower

4. MAINTENANCE AND
CLEANING

it, fully draining water into a

bowl.

 Secure the drain tube with the strap when

To clean the washing machine exterior, use a
damp cloth, avoiding abrasives, alcohol and/or
solvents. The washing machine does not
require any special care for ordinary cleaning:
clean drawer compartments and the filter;
some tips on how to move the machine or on
long periods of disuse are provided below.

finished.

 Press button (A).
 Hold down the button and turn the
detergent dispenser outwards.

 The washing machine comes with a
special filter able to trap large residue,
such as buttons or coins, which could
clog the drain.

 Only available on certain models: pull out
the corrugated hose, remove the stopper
and drain the water into a container.

 Before

unscrewing the filter, we
recommend you place an absorbent cloth
under it to keep the floor dry.

 Remove the dispenser and clean it.
 In the case of the pre-wash (I) and wash (II)
compartments, it is advisable to remove any
dried-in remains of detergent which obstruct
the flow of the detergent to the drum.

 In the case of the fabric conditioner
compartment, the trap (S) located at the
rear part of the dispenser should be
removed by pulling them out.

 Remove any solid residue which could
block the holes in the

compartments.

 Turn the filter counter-clockwise to the
limit stop in the vertical

position.

 Remove and clean the filter; when
finished, replace it turning it

clockwise.

 Repeat the previous steps in reverse
order to reassemble all parts.

 Should the washing machine be stored in
an unheated room for a long period of
time, drain all water from tubes.

 Unplug the washing machine.
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Fit in the tabs as shown (B).
Turn the detergent dispenser towards the housing
(C) in the door until the tab clicks into place.

This washing machine automatically adapts
the level of the water to the type and
quantity of washing. This system gives a
decrease in energy consumption and a
sensible reduction in washing times.

6. CONTROLS AND
PROGRAMS

A
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5. QUICK USER GUIDE

 Turn on the washing machine and select
the required program.

 Adjust the washing temperature if

F

necessary and press the required "option"
buttons.

D

 Press the START/PAUSE button to start
washing.
Should power go out when the washing
machine is running, a special memory
saves the settings and, when power
returns, the machine resumes the cycle
from where it left off.

 The message "end" will appear on the
display or the corresponding led will turn
on at the end of the program.

C

E

A Programme selector with OFF
position
B START/PAUSE button
C DELAY START button
D SPIN SELECTION button
E AQUAPLUS button

 Turn off the washing machine.

B

F COLD WASH button

For any type of wash, see the program
table and follow the operating sequence
as indicated.

Water pressure:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Spin r.p.m.:
See rating plate.
Power input / Power current fuse amp /
Supply voltage:
See rating plate.
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 Press to start the selected cycle.

ADD OR REMOVE ITEMS AFTER THE
PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)

 Press and hold the START/PAUSE
button for about 2 seconds (some
indicator light and the time remaining
indicator will flash, showing that the
machine has been paused).

 Wait 2 minutes until the safety device
unlocks the door.

 After you have added or removed items,
close
the
door
and
press
the
START/PAUSE button (the programme
will start from where it left off).

 Press the START/PAUSE button to start

CANCELLING THE PROGRAMME

the selected cycle.

 Once a programme is selected the
programme selector remains stationary on
the selected programme till cycle ends.

 Switch off the washing machine

by

 To cancel the programme, set the
selector to the OFF position.

 Select a different programme.
 Re-set the programme selector to the
OFF position.

turning the selector to OFF.
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SYSTEM, by pressing the key it is
possible to run a special washing cycle
applicable to all programs and types of
fabric, caring for their fibers and the
delicate skin of the users who use them.

 Taking on much more water, together
with the new combined action of drum
rotation cycles and taking on and
discharging water allow you to obtain
perfectly clean, rinsed clothes.

 The washing machine can be set to start
the program selected 3, 6, or 9
after setting.

hours

 More water is used in the wash to
dissolve
the
detergent
completely,
ensuring an effective washing action.

 To do this, proceed as follows:
- Select the desired program via the
program selector A.

 The water in the rinses has also been
increased to eliminate
detergent in the fibers.

- Press the delayed start key until the
desired delay indicator lamp lights up.

all

trace

of

 This function has been specifically
studied for people with delicate, sensitive
skin, who can suffer irritation or allergy
from the slightest detergent residue.

- Press the start/pause key B.
- The washing machine will start up after
the time selected.

 It is also advisable to use this function for
children's clothes and delicate fabrics
in general, especially for washing
bathrobes, whose fibers tend to retain
detergent.

 If you prefer to cancel the programmed
start-up time, press the C key again until
all the delay lights have switched off.

 This option is not available for the wool
program.

 You can use this key to select final spin
speed, but only within the range
speeds of the program selected.

of

 By pressing this button it is possible to
transform every program into a cold
washing one, without modify other
characteristics
(water
level,
times,
rhythm, etc..).

 These speeds are displayed via the
corresponding lamp.

 Press the button and keep pressed until
the three speed indicator lights go

out.

 Curtains, small carpets, handmade
delicate fabrics, non colour fast garments
can be safely washed thanks to this new
device.

 You can select the desired speed at any
time during the program.
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 Thanks to the new SENSOR ACTIVA

TEMP.°C

kg *
(MAX.)

PROGRAM

Recommended

Max.

5

5.5

6

6.5

7

60°

90°

Cottons

5

5.5

6

6.5

7

30°

60°

Mixed

3

3

3

3

3

30°

50°

Wool

1

1

1

1

1

30°

30°

Hand

1

1

1

1

1

40°

40°

Rinse

-

-

-

-

-

-

-

Spin

-

-

-

-

-

-

-

Drain

-

-

-

-

-

-

-

Eco 20°C

5

5.5

6

6.5

7

20°

20°

Rapid 44 Min

3

3

3

3

3

30°

40°

Rapid 30 Min

2

2

2

2

2

30°

30°

90°C + Pre
**
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DETERGENT
II

I
( )

COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 60°C.

WITH

A

( ) Only with
PREWASH option
selected
(programmes
with
PREWASH option available).

COTTON PROGRAMME
TEMPERATURE OF 40°C.

WITH

A

1)

The spin speed may also be reduced, to
match any guidelines suggested on the
fabric label, or for very delicate fabrics
cancel the spin completely this option is
available with a spin speed button. This
function can be activated with the button
SPIN SELECTION.
If the label does not indicate specific
information, it is possible to use the
maximum spin expected in the program.

For the programmes shown you
can adjust the duration and
intensity of the wash using the
STAIN LEVEL button.

IMPORTANT:
Do not use liquid detergent for programs
with a prewash cycle and/or timed start.
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An over dosing of detergent can cause
excessive foaming.
If the appliance detects the presence of
excessive foam, it may exclude the spinning
phase or extend the duration of the program
and increase water consumption.

Please read these notes:
* Maximum load capacity of dry clothes,
according to the model used (see control
panel).

Hand
Program for hand wash only clothes, the
program ends with 3 rinses and a slow spin.
To clean different types of fabrics and
various levels of dirt, the washing machine
has specific programs to meet every need
of washing (see table of programmes).
90°C + Pre
Made to have a perfect washing. The final
spin at maximum speed gives more efficient
removal.
Cottons 30/40/60°C
This program is suitable to clean normally soiled
cotton laundry and it is the most efficient program
in terms of combined energy and water
consumptions for washing cotton laundry.
Mixed 30/40/50°C
The washing and rinsing are optimized in the
rhythms of rotation of the drum and to the
water levels. The gentle spin, ensures a
reduced formation of creases in the fabric.
Wool
This program performs a wash cycle
dedicated to the wool fabrics that can be
washed in a washing machine, or the
articles to be washed by hand.
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Rinse
This program performs 3 rinses with an
intermediate spin (which can be reduced or
excluded by using the appropriate button). It is
used for rinsing any type of fabric, for example
after a wash carried out by hand.
Drain + Spin
The program completes the drain and a
maximum spin. It is possible to delete or
reduce the spin with the SPIN SELECTION
button.
Eco 20°C
This innovative programme, allows you to wash
different fabrics and colours together, such as
cottons, synthetics and mixed fabrics at only
20°C and provides an excellent cleaning
performance. Consumption on this program is
about 40% of a conventional 40°C. cottons wash.
Rapid 30 Min / 44 Min
A complete washing cycle (wash, rinse and
spin). This programme is particularly suited
to slightly dirty cottons and mixed fabrics.
With this programme it is recommended to
use only 20% of the detergent normally
used to avoid waste.

The detergent dispenser has two reference
marks:

 Recommended (lower reference mark).
This indicates the recommended
for the pre-wash and main
compartments.

 Open the drum by pressing the (A) button
with one hand while pressing down on the
opposite door with the other.

level
wash

 Max. This indicates the maximum level,
which should never be exceeded.

 Place clothes in the drum one item at a

Important:
 Do not use liquid detergent for programs
with a prewash cycle and/or timed start.

time, and without squashing. Do not
exceed the load limits recommended in
the “programme table”. An overloaded
washing machine will not wash properly,
and will leave clothing wrinkled.



When the clothes present stains that
need treatment with bleaches liquids
products, you can proceed to their
preliminary cleaning in the washing
machine. For that: Introduce the bleach
product in the "compartment II", and set
the rinse program
. Once finished the
treatment set the programmer to the OFF
position, add the rest of the laundry, and
proceed to the normal washing with the
wanted program.

1)
2)
3)
4)
5)

Maximum Main wash washing powder
Maximum Main wash washing liquid
Maximum pre-wash washing powder
Recommended
Maximum scenting agent

 To close the drum, place the doors so
that the one with the (A) button is below
the other and they fit together perfectly.

Detergent load
The detergent dispenser is divided into 3
compartments:

 Compartment I is for the pre-wash detergent.
 Compartment II is for the main wash detergent.
 The

compartment
is for fabric
conditioners, scenting agents and special
additives such as starch, blueing, etc.
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Opening/ closing the drum
 Open the washing machine lid.

If you believe the washing machine is not working correctly, consult the quick guide
provided below with some practical tips on how to fix the most common problems.
Problem

Possible causes and practical solutions

The washing machine
does not work/start

Make sure it is correctly plugged in.
Make sure power is on.
Check whether the required program was correctly selected and to
have correctly started the machine.
Make sure the fuse has not blown and that the wall socket is working,
testing it with another appliance such as a lamp.
The porthole may not be correctly closed: open and close it again.

The washing machine
does not fill with
water
The washing machine
does not drain water

Make sure the water faucet is open.

Water leaked on the
floor near the washing
machine
The washing machine
does not centrifuge

Strong vibrations are
heard during centrifuge
If a specific ERROR
appears of blinks

Make sure the timer is correct set.
Make sure the filter is not clogged.
Make sure the drain hose is not bent.
Make sure there are no foreign objects in the filter.
This may be due to a leak in the gasket between the faucet and supply
tube; in this case, replace it and tighten the tube and faucet.
This could be due to the fact that water has not been completely
drained: wait a few minutes.
Some models include a "no centrifuge" function: make sure it is not on.
An excessive amount of detergent could prevent centrifuge: reduce the
amount at the next wash.
The washing machine may not be fully levelled: if necessary, adjust
the feet as indicated in the specific section.
Make sure transport brackets were removed.
Make sure the load is evenly distributed.
If error no. 0, 1, 5, 7 or 8 appears or blinks, contact the Customer
Service Centre directly.
If error no. 2 appears or blinks, the machine does not load water.
Make sure the water faucet is open.
If error no. 3 appears or blinks, the machine does not correctly drain.
Make sure the drain is free and that the drain hose is not bent.
If error no. 4 appears or blinks, the machine is too full. Close the
water faucet and contact the Customer Service Centre.
If error no. 9 appears or blinks, turn off the washing machine, wait 10
– 15 seconds and restart the program.
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