
 

 

 
 
 
 
 
 

Pyykinpesukone 
KÄYTTÖOHJE 

   HPKE1490 
 
 
 
 

Lue tämä käyttöohje 

Lue kaikki ohjeet ja asennusselitykset 
ennen koneen käyttöä. Noudata ohjeita 
huolellisesti. Säilytä käyttöohje 
myöhempää käyttöä varten. Jos kone 
myydään tai luovutetaan edelleen, nämä 
käyttöohjeet on annettava uudelle 
omistajalle. 
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■ Turvallisuusohjeet 

Noudata tässä käyttöohjekirjassa olevia tietoja oman 
turvallisuutesi vuoksi. Siten vähennät tulipalon, räjähdyksen tai 
sähköiskun vaaraa ja estät aineellisia vahinkoja, 
henkilövahinkoja tai ihmishenkien menetyksen. Symbolien 
selitykset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varoitus! 

 Sähköiskuvaara! 

• Jos virtajohto on vioittunut, se on vaaran välttämiseksi 
annettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai muun pätevän 
henkilön vaihdettavaksi.

Tämä symbolin ja huomiosanan yhdistelmä osoittaa 
mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa 
kuolemaan tai vakaviin vammoihin, jos tilannetta ei vältetä. 

  Varoitus! 

Tämä symbolin ja huomiosanan yhdistelmä osoittaa 
mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa vähäisiin 
tai lieviin vammoihin tai omaisuus- ja ympäristövahinkoihin. 

  Huomio! 

Tämä symbolin ja huomiosanan yhdistelmä osoittaa 
mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa vähäisiin 
tai lieviin vammoihin. 

  Huomautus! 
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• Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää vaan ainoastaan laitteen 
mukana toimitettuja uusia letkusarjoja.  

• Irrota laite virtalähteestä ennen huoltotöiden aloittamista. 
• Irrota kone aina virtalähteestä ja katkaise vedensyöttö käytön 

jälkeen. Tuloveden maksimipaine ilmoitetaan pascaleina. 
Tuloveden minimipaine ilmoitetaan pascaleina. 

• Varmista turvallisuus liittämällä virtapistoke maadoitettuun 
pistorasiaan. Tarkista huolellisesti, että pistorasia on 
maadoitettu oikein ja luotettavasti. 

• Vesi- ja sähkölaitteet saa liittää vain ammattitaitoinen 
asentaja valmistajan ohjeiden ja paikallisten 
turvallisuusmääräysten mukaan. 

Vaara lapsille! 

• EU-maat: tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat 
lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai 
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta 
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen 
turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. 

• Alle 3-vuotiaita lapsia tulee valvoa ja varmistaa, etteivät he 
leiki laitteella. 

• Lemmikkieläimet ja lapset saattavat kiivetä koneeseen. 
Tarkasta kone aina ennen käyttöä. 

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään 
laitteella. 
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• Lasiluukku saattaa olla erittäin kuuma toiminnan aikana. Pidä 
lapset ja lemmikkieläimet poissa koneen lähettyviltä koneen 
toimiessa märissä tiloissa tai tiloissa, joissa esiintyy 
räjähtävää tai syövyttävää kaasua. 

• Poista kaikki pakkaukset ja kuljetuspultit ennen koneen 
käyttöä. Muussa tapauksessa voi aiheutua vakavaa 
vahinkoa. 

• Pistokkeeseen on päästävä käsiksi asennuksen jälkeen. 

 Räjähdysvaara! 

• Älä pese tai kuivaa vaatteita, jotka on puhdistettu, pesty, 
liotettu tai joihin on sivelty syttyviä tai räjähtäviä aineita (kuten 
vahaa, öljyä, maalia, bensiiniä, rasvanpoistoaineita, 
kuivapesuaineita, petrolia jne.) mahdollisen tulipalon tai 
räjähdyksen vuoksi. 

• Huuhtele pyykki etukäteen perusteellisesti käsin. 
 

 Huomio! 

 Koneen asennus 

• Tämä pesukone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 
• Se ei ole tarkoitettu kalusteeseen sijoitettavaksi. 
• Matto ei saa tukkia aukkoja. 
• Älä asenna pesukonetta kylpyhuoneeseen tai kosteaan tilaan 

tai tilaan, jossa on räjähtäviä tai syövyttäviä kaasuja. 
• Pesukone, jossa on vain yksi tuloventtiili, voidaan liittää vain 

kylmän veden syöttöön. Kone, jossa on kaksi tuloventtiiliä, on 
liitettävä asianmukaisesti kuuman ja kylmän veden syöttöön. 

• Pistokkeeseen on päästävä käsiksi asennuksen jälkeen. 
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• Poista kaikki pakkaukset ja kuljetuspultit ennen koneen 
käyttöä. Muussa tapauksessa voi aiheutua vakavaa 
vahinkoa. 

 Koneen vahingoittumisen vaara! 

• Tämä pesukone on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja vain 
konepesun kestäville tekstiileille. 

• Älä kiipeä tai istu koneen kannen päälle. 
• Älä nojaa koneen luukkua vasten. 
• Koneen käsittelyä koskevat varoitukset: 

1. Ammattitaitoisen henkilön on asennettava kuljetuspultit 
takaisin koneeseen. 

2. Kerääntynyt vesi on tyhjennettävä koneesta. 
3. Käsittele konetta varovasti. Älä nosta konetta mistään 

ulkonevasta osasta. Älä käytä koneen luukkua kahvana 
siirtämisen aikana. 

4. Tämä kone on painava. Kuljeta varovasti. 
• Älä sulje luukkua voimalla. Jos luukkua on vaikea sulkea, 

tarkista, oletko laittanut vaatteet hyvin pesukoneeseen tai 
ovatko ne jakautuneet tasaisesti.   

• Mattojen pesu on kielletty. 

 Koneen avaaminen 

• Ennen ensimmäistä pesukertaa anna pesukoneen käydä 
koko pesu- ja huuhteluohjelma läpi ilman pyykkiä. 

• Herkästi syttyvät ja räjähtävät tai myrkylliset liuotinaineet ovat 
kiellettyjä. Pesuaineina ei saa käyttää bensiiniä tai alkoholia. 
Valitse vain konepesuun ja etenkin rummulle sopivia 
pesuaineita. 
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• Varmista, että kaikki taskut on tyhjennetty. Terävät ja kovat 
esineet, kuten kolikot, rintaneulat, naulat, ruuvit, kivet jne., 
voivat aiheuttaa vakavia vaurioita tälle koneelle. 

• Tarkista ennen luukun avaamista, että rumpu on tyhjennetty 
vedestä.  Älä avaa luukkua, jos vettä on näkyvissä. 

• Varo, ettet polta itseäsi, kun pesukone tyhjentää kuumaa 
pesuvettä. 

• Älä koskaan lisää vettä käsin pesun aikana. 
• Kun ohjelma on päättynyt, odota kaksi minuutta ennen kuin 

avaat luukun. 

Pakkaus / vanha laite 
 

 

Tämä merkintä osoittaa, että laitetta ei saa hävittää 
muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. 
Valvomattomasta jätteiden hävityksestä mahdollisesti 
aiheutuvien ympäristövahinkojen tai terveydelle 
vaarallisten haittojen estämiseksi on laite kierrätettävä 
vastuullisella tavalla. Näin edistät myös 
materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta 
käytetty laite asianmukaiseen kierrätykseen tai ota 
yhteyttä jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu. Jälleenmyyjä 
voi toimittaa tuotteen ympäristöystävälliseen 
kierrätykseen. 
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■  Tuotteen kuvaus 

 
 

 

 
 
Lisävarusteet 

 
Kuljetusreiän  
tulppa 

Kylmän veden  
syöttöletku 

Kuuman veden 
syöttöletku 
(lisävaruste) 

Poistoletkun tuki 
(lisävaruste) 

Käyttöohje 

• Pesukonesarjan kaavio on vain viitteeksi, katso koneen tosiasialliset ominaisuudet.  

  Huomautus! 

Päällyskansi 

Ohjauspaneeli 

Virtajohto  

Rumpu  

Nukkasihti 

Poistoletku 

Luukku 

Pesuainelokero 

Vedensyöttöletku  
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■ Asennus 
Asennuspaikka  

 

 

 

Valitse koneen sijoituspaikka seuraavien perusteiden mukaan:   
1. Tukeva, kuiva ja tasainen pinta  
2. Vältä suoraa auringonpaistetta.  
3. Riittävä ilmanvaihto 
4. Huoneen lämpötila on yli 0 °C 
5. Etäällä lämpölähteistä kuten hiili tai kaasu 

Pesukoneen purkaminen pakkauksestaan 

 

 

1. Poista pahvilaatikko ja vaahtomuovipakkaus. 
2. Nosta pesukone ja poista pakkausalusta. Varmista, että pieni  

kolmionmuotoinen vaahtomuovi on poistettu pohjasta. Jos se ei ole, laske kone alas kyljelleen 
ja poista se koneen pohjasta käsin. 

3. Irrota virtajohdon ja poistoletkun kiinnittävä teippi.  
4. Irrota tuloletku rummusta. 

Kuljetuspulttien poistaminen 

 

 

Irrota pultit seuraavasti:  
1. Löysää neljä pulttia kiintoavaimella ja irrota ne.  
2. Sulje reiät kuljetusreiän tulpilla.  
3. Säilytä kuljetuspultit tulevaa käyttöä varten.

• Vakaus on tärkeää, jotta pesukone ei lähde vaeltamaan! 

• Varmista, että kone ei seiso virtajohdon päällä. 

  Varoitus! 

• Pakkausmateriaalit (esim. kalvot, vaahtomuovi) voivat olla 
vaarallisia lapsille. 

• Tukehtumisvaara! Pidä pakkausmateriaali lasten 
ulottumattomissa. 

  Varoitus! 

• Kuljetuspultit on irrotettava takapuolelta ennen koneen käyttämistä. 
• Tarvitset niitä vielä, jos siirrät pesukonetta, joten säilytä ne varmassa paikassa. 

  Varoitus! 
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Pesukoneen tasapainotus 

 

1. Tarkista, onko jalat kiinnitetty tiiviisti koneeseen. Jos näin ei ole, käännä ne alkuperäiseen 
asentoon ja kiristä mutterit. 

2. Löysää lukkomutteria ja käännä jalkoja, kunnes ne melkein koskettavat lattiaa. 
3. Säädä jalat ja lukitse ne kiintoavaimella. Varmista, että kone on vakaa. 

 
Vedensyöttöletkun liittäminen 

 

 

 

Liitä tuloputki ohjeen mukaisesti. On kaksi tapaa liittää tuloputki:  
 

1. Liitäntä tavallisen hanan ja tuloletkun välillä 2. Pikaliitin liitäntä 

  
Kierteinen hana ja tuloletku Erikoishana pesukoneelle 

• Kaikkien neljän jalan lukkomutterit on ruuvattava tiukasti koteloa vasten. 

  Varoitus! 

• Vuodon tai vesivahingon estämiseksi noudata tässä luvussa annettuja ohjeita!  
• Älä taita, litistä, muuta tai katkaise vedenottoletkua.  
• Jos mallissa on kuumaventtiili, liitä se kuumavesihanaan kuuman veden syöttöletkulla.  

Energiankulutus pienenee automaattisesti joidenkin ohjelmien kohdalla. 

  Varoitus! 

Nosta Laske  

Lukko- 
mutteri 

Jalka 
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Liitä tuloputken toinen pää koneen takana olevaan tuloventtiiliin ja kiristä putki tiukasti 
myötäpäivään. 

 
Poistoletku 

Poistoletkun pää voidaan asettaa kahdella tavalla: 
 1. Liitä se altaan poistoputken haaraan. 

 
 

 

2.Tukikaaren avulla altaaseen ru) 

 

 

• Älä taita tai pidennä poistoletkua. 
• Sijoita poistoletku asianmukaisesti, sillä muutoin voi seurauksena olla vesivuotovahinko. 

  Varoitus! 

Vedentuloventtiili Vedensyöttöletku  

• Jos koneessa on poistoletkun tuki, asenna se seuraavien kuvien avulla. 
  Huomautus! 

• Asenna poistoletku asianmukaisesti ja kiinnitä se liittimellä. 
• Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä voimalla pesukoneeseen, koska se 

aiheuttaa epänormaalia melua. 

  Varoitus! 

Kouru 

Letkun pidike 

M
in.

 60
 cm

 
M

ak
s. 

10
0 

cm
  

Maks. 100 
cm 
Min. 60 cm 
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■ Pikaopas  

 

 

1. Ennen pesua 

 
Laita pistoke 
pistorasiaan 

Avaa vesihana Lisää pyykki Sulje luukku Lisää pesuaine 

 

 

 

2. Pesu 

 

Kytke päälle Valitse  
ohjelma 

Valitse toiminto tai 
oletus 

Käynnistä 

 

 

3. Pesun jälkeen 
Äänimerkki tai näytössä lukee Valmis. 

• Varmista ennen pesun aloittamista, että kone on asennettu asianmukaisesti. 
• Ennen ensimmäistä pesukertaa anna pesukoneen käydä koko pesu- ja huuhteluohjelma 

läpi ilman pyykkiä. 

  Huomio! 

• Pesujauhetta tarvitsee lisätä lokeroon I vain esipesun valinnan jälkeen koneissa, joissa on 
tämä toiminto. 

  
Huomautu 

Pehmenni
 

Esipesu 

Var-
sinainen  
pesu 

• Jos olet valinnut oletuksen, voit ohittaa vaiheen 3.( ei lisätoimintoja valittuna) 
  Huomautus! 



TOIMINNOT 

12 

■ Ennen jokaista pesua 
• Pesukoneen sijoituspaikan lämpötilan tulee olla 0–40 °C. Jos se on alle 0 °C:n, tuloventtiili ja 

tyhjennysjärjestelmä saattavat vahingoittua. Jos kone on sijoitettu paikkaan, jonka lämpötila 
on 0 °C tai alempi, se pitää siirtää normaaliin huonelämpötilaan, jotta vedensyöttö- ja 
poistoletku eivät jäädy. 

• Katso ennen pesemistä merkinnät ja pesuaineen tuoteseloste. Käytä konepesuun sopivaa 
vaahtoamatonta tai vähän vaahtoavaa pesuainetta. 

 
Tarkista pesumerkintä Tyhjennä taskut Solmi pitkät nauhat, 

sulje vetoketjut ja napit 

 

Laita rintaliivit/pienet vaatteet 
erilliseen pesupussiin  

Käännä helposti nyppyyntyvät ja  
pitkänukkaiset neuleet nurinpäin 

Erottele erilaatuiset 
vaatteet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kun peset yksittäisiä vaatteita, se voi helposti aiheuttaa epäkeskisyyttä ja antaa hälytyksen 
epätasapainon vuoksi. Laita sen tähden lisää pyykkiä koneeseen, jotta vedenpoisto voi 
tapahtua tasaisesti. 

• Älä pese petrolista, bensiinistä, alkoholista tai muista tulenaroista materiaaleista kostuneita 
vaatteita. 

 

  Varoitus! 
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■ Pesuainelokero 
I Esipesuaine 
II Pääpesuaine 

      Pehmennin ( huuhteluaine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nestemäinen pesuaine Jauhemainen pesuaine Vedä pesuainelokero ulos 

 

 
 
 
 
 
Ohjelma I II   Ohjelma I II  
Valkopesu ○ ● ○  Tyhjennys    
Puuvilla 60 °C  ● ○  Villa 40 °C  ● ○ 
Puuvilla 40 °C  ● ○  Hienopesu 30°C  ● ○ 
Superpika 15'  ● ○  Sekoite 40 °C ○ ● ○ 
Pika 40 °C /45' ○ ● ○  Keinokuidut 40 °C ○ ● ○ 
ECO 30°C /60' ○ ● ○  Urheilu 40 °C ○ ● ○ 
Huuhtelu & 
linkous   ○  Vauvan vaatteet  

60 °C ○ ● ○ 

Vain linkous       ● ○ 
● Välttämätön ○ Valinnainen  
 

 

 

 

2. Pesu 
 

Sulkulevy  Sulkulevy  

• Pesujauhetta tarvitsee lisätä lokeroon I vain esipesun valinnan jälkeen koneissa, joissa on 
tämä toiminto. 

  Huomio! 

• Jos pesuaine tai lisäaine on paakkuuntunut tai on sitkeää, ohenna sitä vähän vedellä 
ennen kuin kaadat ainetta pesuainelokeroon, jotta lokero ei tukkiudu ja vuoda yli veden 
täytön yhteydessä.  

• Saat parhaimmat pesutulokset vähemmällä vedellä ja energiankulutuksella, kun valitset 
sopivan typpisen pesuaineen eri pesulämpötiloille. 

  Huomautus! 
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■ Ohjauspaneeli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Päälle/pois päältä   Käynnistys/tauko 
 

Kone kytketään päälle/pois päältä.   Käynnistä tai tauota pesuohjelma 
painamalla tätä valitsinta. 

 Lisäohjelmat   Ohjelmat 
 

Tällä voit valita lisätoiminnon. Syttyy, kun 
valittu. 

  Pyykin mukaan 

 Näyttö    

 
Näyttö näyttää asetukset, arvioidun jäljellä olevan ajan, lisävalinnat ja tilailmoituksen. 
Näyttö jää päälle koko pesuohjelman ajaksi. 

 

 

  Huomautus! 
 • Taulukko on vain viitteeksi, katso koneen tosiasialliset ominaisuudet.  

Luukun lukko 

Näyttö 

Lapsilukko 

Pesuaika 

Nopeus 

Valmis 

Viivästysaika 

Virhe 
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■ Lisäohjelmat 
 

 

Esipesu 
Esipesu tarkoittaa lisäpesua ennen pääpesua. Se irrottaa pölyn vaatteiden pinnalta. 
Kun valitset esipesun, laita pesujauhe lokeroon (1). 

         

 

Ylimääräinen huuhtelu 
Pyykki läpikäy ylimääräisen huuhtelun. 

  
         

 

Ajastus 
Viiveajan asettaminen: 
1. Valitse ohjelma 
2. Valitse aika painamalla Ajastus-painiketta (viivästysaika on 0-24 tuntia). 
3. Käynnistä ajastus painamalla Käynnistys/tauko. 

  

 >  >  >  
  Päälle Valitse ohjelma  Aseta aika  Käynnistä 
  Ajastustoiminnon peruuttaminen: 

Paina Ajastus-painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy 0 h. Sitä on painettava ennen 
ohjelman käynnistämistä. Jos ohjelma on jo käynnistynyt, nollaa ohjelma painamalla 
Käynnistys/Tauko päältä. 

 
 
 
 
 

Ohjelma Lisäohjelmat  Ohjelma Lisäohjelmat 
 Ajastus Ylimäär. 

huuhtelu 
Esipesu 
 

  Ajastus Ylimäär. 
huuhtelu Esipesu 

Valkopesu ○ ○ ○  Tyhjennys    
Puuvilla 60 °C ○ ○   Villa 40 °C ○ ○  

Puuvilla 40 °C ○ ○   Hienopesu 30°C ○ ○  

Superpika 15' ○    Sekoite 40 °C ○ ○ ○ 

Pika 40 °C /45' ○ ○ ○  Keinokuidut 40 
°C ○ ○ ○ 

ECO 30°C /60' ○ ○ ○  Urheilu 40 °C ○ ○ ○ 
Huuhtelu & 
linkous ○  ○  Vauvan vaatteet  

60 °C ○ ○ ○ 

Vain linkous         

● Välttämätön  ○ Valinnainen      

• Jos virransyötössä on katkos koneen käydessä, muisti tallentaa valitun ohjelman. Kun virta 
palautuu, paina Käynnistys/tauko -painiketta, jolloin ohjelma jatkuu. 

  Huomio! 
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■ Muut toiminnot 
 

 
Lämpö 
Säädä lämpötila painamalla valitsinta (kylmä, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) 

 

 
Linkous 
Vaihda nopeus painamalla valitsinta. 

  1400 max mallissa: 0-600 – 800 – 1000 – 1200 - 1400 
 

   

 

Ohjelma Oletusnopeus (rpm)  Ohjelma Oletusnopeus (rpm) 

         

Valkopesu  800   Tyhjennys  -  

Puuvilla 60 °C  1400   Villa 40 °C  400  

Puuvilla 40 °C  1400   Hienopesu 30°C  600  

Superpika 15'  800   Sekoite 40 °C  1000  

Pika 40 °C /45'  800   Keinokuidut 40 °C  800  

ECO 30°C /60'  800   Urheilu 40 °C  800  
Huuhtelu & 
linkous  1000   Vauvan vaatteet  

60 °C  1000  

Vain linkous  1000       

         
 

  

 
Lapsilukko 
Estää lapsia käyttämästä konetta. 

 

 

 Päälle/pois 
päältä 

Käynnistys Paina [Lämpö] ja [Linkous]  
3 sekuntia, kunnes äänimerkki kuuluu.  

 

 
 

• Vapauta toiminto painamalla molempia painikkeita 3 sekuntia. 
• Lapsilukko lukitsee kaikki painikkeet paitsi [Päälle/pois päältä]. 
• Katkaise virransyöttö, koska lapsilukko on myös avautunut lukituksesta. 
• Muutamissa malleissa lapsilukko jää päälle, kun sähkö on palautunut. 

  Huomio! 
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Äänimerkin mykistys 

 

 
 Päälle/pois 

päältä 
Käynnistys Paina [Lämpö] 3 sekunnin ajan, äänimerkki mykistyy. 

 

Aktivoi äänimerkkitoiminto painamalla painikkeita uudelleen 3 sekuntia.  
Asetus pysyy voimassa seuraavaan nollaukseen asti. 

 

 
 

 
Muisti sähkökatkoksen aikana 
Käytön helpottamiseksi tämä ohjelma muistaa pesuohjelman ja toiminnon, jotka 
valitsit viime kerralla. Kun seuraavan kerran valitset Muisti-ohjelman, kone suorittaa 
ohjelman muistista automaattisesti.( mallikohtainen lisäominaisuus) 

 
Oma ohjelma 
Muistaa usein käytetyt ohjelmat 
Paina [Linkous] 3 sekuntia, jolloin muisti tallentaa käynnissä olevan ohjelman. Oletus 
on puuvilla. 

 

• Kun olet ottanut summeritoiminnon pois käytöstä, äänihälytystä ei voida enää 
aktivoida. 

  Huomio! 
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■ Ohjelmat 
Ohjelmat valitaan pyykin mukaan.  
 

Ohjelmat 

Valkopesu Kestävät tekstiilit, kuumuudenkestävät tekstiilit puuvillaa tai 
pellavaa.  90 °C 

Keinokuidut Paidat, takit, sekoitekankaat. Kun peset neuleita, vähennä 
pesuaineen määrää tekstiilin löysän lankarakenteen ja vaahdon 
muodostuksen vuoksi. 40 °C 

Vauvan vaatteet Valitse tämä ohjelma vauvan vaatteiden pesuun. Pyykistä tulee 
puhtaampaa, ja parempi huuhteluteho suojaa vauvan ihoa. 60 °C 

Nopea 45' Lievästi likaantuneiden vaatteiden nopeaan pesuun 40 °C 
Sekoitemateriaalit Sekaisin puuvillaisia ja synteettisistä kuiduista valmistettuja 

vaatteita 40 °C 
ECO 60' Lievästi likaisten vaatteiden pesuun. Maksimilämpötila on 30 °C, 

energiaa säästävä pesu. 

Puuvilla   
60/40 °C 

Päivittäin käytettävät vaatteet. Pesuaika on jokseenkin pitkä ja 
pesun voimakkuus melko suuri. Lämpötila on oletuksena 60 °C/40 
°C. 

Urheilu Urheiluasujen pesuun 40 °C 
Pika 15' Erikoislyhyt ohjelma, sopii pienelle määrälle hieman likaantuneita 

vaatteita verkostovesi °C 
Hienopesu 30 °C Herkille pesunkestäville tekstiileille, esim. silkille, satiinille, 

tekokuiduille tai sekoitekankaille 

Villa 40 °C 
Käsin tai konepestävälle villalle tai runsasvillaisille tekstiileille. 
Erityisen hellävarainen pesuohjelma estää kutistumisen, pidemmät 
ohjelmatauot (tekstiilit likoavat pesunesteessä). 

Vain linkous Ylimääräinen linkous valittavalla linkousnopeudella 
Huuhtelu & linkous Ylimääräinen huuhtelu ja linkous 
Tyhjennys Tyhjentää veden koneesta 
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■ Pesuohjelmataulukko  
 

Ohjelma Täyttö (kg) 
Lämpöt. 

(°C) 
Oletusaika h:min 

 Malli HPKE1490 Oletus Malli HPKE1490 

Valkopesu 

 

9.0 

 

40 2:40 

Puuvilla 60 
°C 

9.0 60 
 

3:35 
 

Puuvilla 40 
°C 

9.0 40 3:31 

Superpika 15' 2.0 Kylmä 0:15 

Pika 45' 2.0 40 0:45 

ECO 60' 2.0 30 1:00 

Huuhtelu & 
linkous 

9.0 - 0:31 

Linkous 9.0 - 0:14 

 Tyhjennys - - 0:01 

Villa 2.0 40 1:06 

Hienopesu 2.5 30 1:00 

Sekoite 9.0 40 1:13 

Keinokuidut 4.5 40 1:40 

Urheilu 4.5 40 1:19 

Vauvan 
vaatteet 

9.0 60 1:39 

 
• EU-energiatehokkuusluokka: A+++ 

Energiatestiohjelma: Puuvilla 60/40 °C 
Nopeus: suurin nopeus; muu oletuksena. 

• Puuvilla 60/40 °C on vakiopesuohjelma, johon merkinnässä ja tuoteselosteessa olevat tiedot 
viittaavat, soveltuu normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun. Tämä on tehokkain ohjelma 
puuvillalle energia- ja vedenkulutuksen kannalta. Todellinen veden lämpötila voi erota 
ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta. 

 

 

• Tässä taulukossa mainitut parametrit ovat vain viitteellisiä. Todelliset parametrit 
saattavat erota yllä mainitun taulukon parametreista. 

  
Huomautu
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■ Puhdistus ja hoito 
 

 
 
Kaapin puhdistaminen 
Pesukoneen asianmukainen huolto voi pidentää sen käyttöikää. 
Pinnan voi tarvittaessa puhdistaa laimennetulla hankaamattomalla 
neutraalilla puhdistusaineella. Jos vettä on vuotanut yli, pyyhi se heti 
pois kostealla rievulla. Älä käytä teräviä esineitä.  
 

 
 
Rummun puhdistaminen 
Metalliesineiden rummun sisään jättämät ruosteet pitää poistaa heti kloorittomalla 
puhdistusaineella. Älä käytä teräsvillaa. 
 

 
 
Luukun tiivisteen ja lasin puhdistus 
Pyyhi lasi ja tiiviste jokaisen pesukerran jälkeen 
nöyhdän ja tahrojen poistamiseksi. Nöyhtä voi 
aiheuttaa vuotoja. 
Poista kolikot, napit ja muut esineet tiivisteestä joka 
pesun jälkeen. 
 

• Irrota kone verkkovirrasta ja sulje vesihana ennen huollon aloittamista. 
  Varoitus! 

• Muurahaishappo ja sen laimennetut liuottimet tai vastaavat ovat kiellettyjä, kuten 
alkoholi, liuotinaineet tai kemialliset tuotteet jne. 

  Huomautus! 

• Älä laita pesukoneeseen pyykkiä rummun puhdistuksen aikana. 
  Huomautus! 
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Tulosuodattimen puhdistus 
 

 
 
Vesihanan suodattimen pesu  
1. Sulje vesihana. 
2. Irrota vedensyöttöletku hanasta. 
3. Puhdista suodatin. 
4. Liitä vedensyöttöletku takaisin. 

Pesukoneen suodattimen pesu:  
1.  Ruuvaa tuloputki irti koneen takaa. 
2.  Vedä suodatin ulos pitkänokkapihdeillä ja 

asenna se takaisin pesun jälkeen. 
3. Puhdista suodatin harjalla. 
4. Liitä tuloputki takaisin. 
 

 
 

Pesuainelokeron puhdistaminen 
1. Paina pesuainelokeron sisällä olevan pehmentimen kannessa sijaitseva nuoli alas.  
2. Nosta kiinnike ylös, ota pehmentimen kansi irti ja pese kaikki urat vedellä. 
3. Laita pehmentimen kansi takaisin ja työnnä pesuainelokero paikalleen. 
 

 
Vedä pesuainelokero ulos 
painamalla A 

Puhdista  
pesuainelokero veden alla 

Puhdista syvennys  
vanhalla hammasharjalla 

Laita pesuainelokero 
takaisin paikalleen 

 

 
 

• Tulosuodatin on puhdistettava, jos koneessa on vähemmän vettä. 
  Huomautus! 

• Jos harja ei ole puhdas, voit vetää erikseen pestyn suodattimen ulos. Liitä takaisin, 
kierrä vesihana auki. 

  Huomautus! 

• Älä puhdista konetta alkoholiliuottimilla tai kemikaaleilla. 
  Huomautus! 



HUOLTO 

22 

 
Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus 
 

 
 

   
Avaa alakansi ja tulppa Pyöritä 90° ja vedä hätäpoistoletku 

ulos ja irrota letkun tulppa 
Kun vesi on virrannut ulos, 
aseta poistoletku takaisin 

   
Avaa suodatin vastapäivään 
kääntämällä  

Poista vieraat esineet Sulje alakansi ja tulppa 

 

 
 

• Varo kuumaa vettä! 
• Anna pesuaineliuoksen jäähtyä. 
• Vedä ennen pesemistä virtapistoke irti sähköiskun välttämiseksi. 
• Tyhjennyspumpun suodatin voi siivilöidä pyykistä langat ja pienet vieraat esineet. 
• Puhdista suodatin säännöllisesti varmistaaksesi pesukoneen normaalin toiminnan. 

  Varoitus! 

• Varmista, että venttiilin suojus ja hätäpoistoletku on asennettu kunnolla takaisin.  
Suojuslevyt on asennettava reikälevyjen kanssa kohdakkain, sillä muutoin niistä voi 
vuotaa vettä. 

• Joissakin koneissa ei ole hätäpoistoletkua, jolloin vaiheet 2 ja 3 voi ohittaa. Kierrä 
alakannen tulppaa, jotta vesi virtaa astiaan. 

• Kun kone on käytössä, voi pumpussa olla kuumaa vettä valitusta ohjelmasta 
riippuen. Älä irrota pumpun kantta pesujakson aikana vaan odota aina, että kone on 
päättänyt ohjelman ja on tyhjä. Aseta kansi tiukasti takaisin paikalleen. 

  Huomio! 

Hätä-
poistoletku 
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■ Vianetsintä 
Kone ei käynnisty tai se pysähtyy käytön aikana.  
Yritä ensin löytää ratkaisu ongelmaan. Jos et osaa ratkaista, ota yhteys huoltokeskukseen. 
 

Kuvaus Syy Ratkaisu 
Pesukone ei 
käynnisty Luukku ei ole kunnolla kiinni Käynnistä uudelleen luukun sulkemisen 

jälkeen. Tarkista, onko vaatteita jäänyt kiinni. 

Luukkua ei voi avata Koneen turvasuojaus on 
toiminnassa 

Kytke virta pois päältä, käynnistä kone 
uudelleen 

Vesivuoto Tuloputken tai poistoletkun 
välinen liitäntä ei ole tiivis 

Tarkasta ja kiinnitä vesiletkut. Puhdista 
poistoletku. 

Pesuainejäämiä 
pesulokerossa 

Pesuaine on kostunut tai 
paakkuuntunut Puhdista ja pyyhi lokero puhtaaksi 

Merkkivalo tai näyttö 
ei pala 

Virransyöttö on katkaistu. 
Piirilevyssä tai johtosarjassa on 
ongelma. 

Tarkista, onko virta kytketty pois päältä ja 
virtapistoke kunnolla liitetty 

Epänormaali ääni  

Tarkista, onko kiinnitykset (pultit) poistettu. 
Tarkista, onko kone asennettu tukevalle ja 
tasaiselle lattialle. 

   

Kuvaus Syy Ratkaisu 

 Luukku ei ole kunnolla kiinni Käynnistä uudelleen luukun sulkemisen 
jälkeen. Tarkista, onko vaatteita jäänyt kiinni. 

 
Vedensyöttöongelma  
pesun  
aikana 

Tarkista, onko vedenpaine  
liian alhainen. 
Suorista vesiletku. Tarkista, onko 
tuloventtiilin suodatin tukossa. 

 Veden tyhjennys kestää kauan Tarkista, onko poistoletku tukossa 

 Veden ylivuotaminen Käynnistä pesukone uudelleen 

 Muut  Yritä ensin uudelleen ja soita 
huoltokeskukseen, jos ongelmat jatkuvat 

 

 
 

• Käynnistä kone tarkastuksen jälkeen. Jos ongelma jatkuu tai näytössä näkyy uudelleen 
muita hälytyskoodeja, ota yhteys huoltoon. 

  Huomautus! 
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■ Tekniset tiedot 
 

Virtalähde 220–240 V~, 50 Hz 

Maksimivirta 10 A 

Vakiovedenpaine 0,05 MPa ~ 1 MPa 
 
Malli Pesukapasiteetti Mitat (L x S 

x K mm) 
Nettopaino Nimellisteho 

EU(A31)-FG90-S14/C1805ED/  
HKPE1490 9,0 kg 595*565*850 71 kg 2000 W 
 
Maahantuonti: Suomen Kodinkonetukku Oy 
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■ Tuoteselosteet 
 
 

Malli HPKE1490 
Kapasiteetti 9 kg 
Linkousnopeus 1400 rpm 
Energiatehokkuusluokka   A +++ 
Vuotuinen energiankulutus  196 kWh/vuodessa 
Tehonkulutus pois päältä -tilassa 0,5 W 
Energiankulutus päälle jätettynä 1,0 W 
Vuotuinen vedenkulutus  11 800 l/vuosi 
Linkous- 
kuivaustehokkuusluokka  B 
Vakiopesuohjelma  Puuvilla 
Vakiopesuohjelman 60 °C energiankulutus täydellä koneella 0,96 kWh/ohjelma 
Vakiopesuohjelman 60 °C energiankulutus osittaisella täytöllä 0,79 kWh/ohjelma 
Vakiopesuohjelman 40 °C energiankulutus osittaisella täytöllä 0,79 kWh/ohjelma 
Vakiopesuohjelman 60 °C kesto täydellä koneella 220 min 
Vakiopesuohjelman 60 °C kesto osittaisella täytöllä 210 min 
Vakiopesuohjelman 40 °C kesto osittaisella täytöllä 210 min 
Vakiopesuohjelman 60 °C vedenkulutus täydellä koneella 56 l/ohjelma 
Vakiopesuohjelman 60 °C vedenkulutus osittaisella täytöllä 50 l/ohjelma 
Vakiopesuohjelman 40 °C vedenkulutus osittaisella täytöllä 50 l/ohjelma 
Jäännöskosteus vakiopesuohjelmassa 60 °C täydellä koneella 50 % 
Jäännöskosteus vakiopesuohjelmassa 60 °C osittaisella täytöllä 55 % 
Jäännöskosteus vakiopesuohjelmassa 40 °C osittaisella täytöllä 55 % 
Pesun melutaso  54 dB(A) 
Linkouksen melutaso 76 dB(A) 



 

 

 

 
 
Huomautuksia: 
 Energiatehokkuusluokka on A:sta (suurin tehokkuus) D:hen (alin tehokkuus). 
 Energiankulutus vuotta kohti. Perustuu 220 pesukertaan vakiopuuvillaohjelmalla 60 

°C:ssa ja 40 °C:ssa täydellä koneella ja osittaisella täytöllä ja pientehotiloissa. 
Todellinen energiankulutus riippuu koneen käyttötavoista. 

 Energiankulutus vuotta kohti. Perustuu 220 pesukertaan vakiopuuvillaohjelmalla 60 
°C:ssa ja 40 °C:ssa täydellä koneella ja osittaisella täytöllä. Todellinen 
vedenkulutus riippuu koneen käyttötavoista. 

 Linkous-kuivaustehokkuusluokka G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) 
 60 °C:n ja 40 °C:n vakio-ohjelmat ovat vakiopesuohjelmia. Nämä ohjelmat 

soveltuvat normaalilikaisen puuvillapyykin pesuun. Ne ovat tehokkaimpia ohjelmia 
energia- ja vedenkulutuksen kannalta.  Todellinen veden lämpötila voi erota 
ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta. 

 Saat parhaimmat pesutulokset vähemmällä vedellä ja energiankulutuksella, 
kun valitset sopivan typpisen pesuaineen eri pesulämpötiloille. 

 

Maahantuonti ja markkinointi: 
Suomen Kodinkonetukku Oy 

Keskushuollon yhteystiedot: 

Osoite: Pohjois-Suomen Sähkö Oy, Kauppaneliö 12, 60100 Seinäjoki 

Kuluttajaneuvonta: puh. 06 – 421 9542, 9.00 -16.00 
 

• Ohjelma-asetukset testaukselle sovellettavan standardin EN 60456 mukaisesti. 
• Käyttäessäsi testiohjelmia pese määritelty pyykki suurimmalla linkousnopeudella. 
• Todelliset parametrit riippuvat laitteen käyttötavoista saattavat ja ne saattavat erota 

yllä mainitun taulukon parametreista. 
• Kotitalouksien pyykinpesukone on varustettu virranhallintajärjestelmällä. Päälle jätetty 

-tilan kesto on alle 1 minuutti. 
• Melupäästöt pesun/linkouksen aikana vakiopesuohjelmassa täydellä koneella 

  Huomautus! 
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