
Tekniset tiedot*

Koko 596(L) x 690(S) x 998(K) mm

Paino 76 kg

Virtalähde AC, paikallinen jännite

Veden määrä (WASH-ohjelmassa) 16 L

Virrankulutus (WASH-ohjelmassa) 90 W

Virrankulutus (SPIN-ohjelmassa) 300 W

Virrankulutus (DRY-ohjelmassa) 1100 W

Virrankulutus (WARM-ohjelmassa) 1800 W

Maks. syöttöteho 1890 W

Tarvittava vedenpaine 0,3 kgf/cm2 ~ 8 kgf/cm2

(0.3 MPa ~ 0.8 MPa)

* Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tietoihin. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä 
ilmoitusta jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen.

KÄYTTÖOHJE
TD62-L703HC

Tutustu huolellisesti käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttämistä. Säilytä 
käyttöohjeet tulevia tarpeita varten.
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TURVALLISUUSOHJEITA
• Käyttäjän sekä muiden terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi, huomioi 

seuraavia turvallisuusohjeita.

VAROITUKSIA
•	 Sähköiskun	vaara.
1. Käytä vain sopivan pistorasian kanssa jonka 

jännite vastaa laitteen käyttämää jännitettä.
2. Pidä kiinni pistotulpasta kun kytket ja irrotat 

sähköjohdon pistorasiasta. Älä ikinä käytä lai-
tetta mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Pyyhi 
pistotulppa kuivalla liinalla mikäli se on likaan-
tunut.

3. Älä ikinä kosketa pistotulppaa märillä käsillä.
4. Irrota sähköjohto pistorasiasta aina käytön 

jälkeen sekä puhdistamisen tai huoltamisen 
aikana.

•	 Korkea	lämpötila	saattaa	aiheuttaa	palo-
vammoja.

1. Lasiovi lämpenee käytön aikana. Älä kosketa 
luukkua laitteen ollessa käynnissä. Varmista 
myös, etteivät lapset kosketa luukkua.

2. Pidä lapset ja lemmikit poissa pesukoneen lä-
heisyydestä käytön aikana.

3. Mikäli joudut avaaman luukun pesun aikana, 
odota, että lämpötila laskee sopivasti ja että 
oven lukko avautuu automaattisesti.

•	 Varo	pesukoneen	vahingoittumista.
1. Älä laita mitään painavia esineitä pesukoneen 

päälle.
2. Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi 

henkilöä.
3. Huoltotoimenpiteet saa suorittaa vain valtuu-

tettu huoltohenkilöstö tai muu koulutettu am-
mattilainen.

•	 Mahdollinen	räjähdysvaara.
1. Älä pese tai kuivata helposti syttyvillä nesteillä 

tahriintuneita vaatteita. Helposti syttyviä nes-
teitä ovat mm. bensiini, kerosiini, dieseli yms.

2. Älä käytä laitetta tiloissa missä on kaasuvuoto.

•	 Kuivauksesta
1. Kuivaustoiminnolla varustetun mallin vedentu-

loletkua ei saa kytkeä lämminvesilinjaan.
2. Älä pese tai kuivata vedenkestäviä vaatteita, 

esim. sadetakkeja yms.

•	 Tulipalon	tai	sähkövuodon	vaara.
1. Älä käytä pesukonetta tulen läheisyydessä. 

Älä ikinä laita palavia savukkeita, kynttilöitä 
tai muita helposti syttyviä esineitä pesukonee-
seen.

2. Älä altista ohjauspaneelia vedelle.
3. Eristä pesukone suihkutilasta tai muista erit-

täin märistä tiloista.
4. Varmista, että poistoletku on kiinnitetty kun-

nolla jotta poistovesi valuu hyvin.

•	 Ruumiillisen	vamman	vaara.
1. Lapset eivät saa leikkiä pakkausmateriaalin 

kanssa.
2. Laitteen käyttäminen sallittu vain aikuisille.
3. Pidä lemmikit poissa pesukoneen tilasta.

•	 Vaatteiden	vahingoittumisen	vaara.
1. Älä pese vedenkestäviä vaatteita kuten esim. 

sadetakkeja, höyhentyynyjä, makuupusseja 
tms.

2. Pesukone on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja 
on suunniteltu vain pesunkestäville tekstiileille.

•	 Huom:
Lämpötilan laskiessa alle 0oC suorita seuraava toi-
menpide pesun jälkeen:
1. Suorista poistovesiletku (löysennä kahdet ruu-

vit).
2. Tyhjennä vesi laitteesta (kts. asennusohjeet)
3. Aseta poistovesiletku takaisin paikalleen.
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Asennusohje

Kuljettaminen:

Pesukone tulee kuljettaa pystyssä. Pesukoneen nostami-
seen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

Poista	kuljetuspultit	pesukoneen	takaosasta:
Pesukoneen takaosassa on kaksi pulttia jotka suojaavat laitteistoa kuljetuk-
sen ajan. Poista pultit ennen asentamista. 
1. Irrota pultit (2 kpl) jakoavaimella.
2. Poista pultit vetämällä ne ulos.
3. Aseta mukana toimitetut muoviset suo-

jat reikien päälle.

• Säilytä pultit tulevia tarpeita varten. 

•	HUOM!
Poista suojakumi oven lukosta en-
nen käyttämistä.

Tasoita	pesukone:
Sijoita pesukone tasaiselle lattialle. Pesukoneen etupään oikeanpuoleista jal-
kaa voi säätää tarpeen mukaan. Käytä esimerkiksi vatupassia ja varmista, että 
pesukone on täysin tasapainossa.
Vasemmanpuoleinen etujalka on 
jousitettu, joka auttaa varmista-
maan, että pesukone ei tärise.
Avaa oikean etujalan lukkopulttia 
(kuva 2) ja ruuvaa jalka sopivalle 
kohdalle. Kiristä lopuksi lukkopultti.

Kokeile vielä, että pesukone on 
asetettu tasaisesti ottamalla tiukan 
otteen ja täristelemällä sitä.

Kytke	tulovesiletku	vesihanaan:
1. Tarkista ensin silmämääräisesti letkun ja liittimien kunto.
2. Kiinnitä letkun kaareva osa pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin 

käsin mahdollisemman tiukasti.
3. Kiinnitä letkun suora osa vesihanaan. Kiristä liitin käsin.
4. Avaa hana ja tarkista että liittimet eivät vuoda. Mikäli havaitset vuotoja, 

kiristä liittimet tiukemmalle. 

Vesihana

Tiivisterengas

Letkun liitin

Letku

HUOM!
• Tulovesiletku tulee kytkeä 

kylmävesihanan. Veden 
lämpötila ei saa nousta yli 
50oC.

• Mikäli letku ei sovellu vesi-
hanaasi, pyydä neuvoja 
asentajalta. 

Kytke	tulovesiletku	pesukoneeseen:

• Kytke tulovesiletku pesukoneen  
tulovesiliitäntään. Kiristä tiukasti käsin. 
 
 
 
 
 
 

• Käännä liitin vastapäivään mikäli haluat 
irrottaa tulovesiletkun.
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Poistovesiletkun	kiinnittäminen:
1. Kiinnitä poistovesiletku kuvan 1 osoittamalla tavalla kun pesukone on 

kytketty pois päältä.
2. Aseta poistovesiletkun suuttimen lattiakaivoon, pesualtaaseen tai kylpy-

ammeeseen esim. kuvan 2 osoittamalla tavalla.

Varmista, että tämä pultti on 
kiinnitetty ennen käyttöä!

Poistovesiletku

Poistovesiletku

Vesisuodattimen puhdistaminen

1. Irrotettuasi sähköjohdon, tyhjennä vesi 
pumpusta. Aseta keräysastia pumpun alle.

2. Käännä suodatinta vastapäivään kuvan 
osoittamalla tavalla.

3. Pese suodatin vedessä.

           suodatin

4. Kiinnitä suodatin kuvan osoittamalla tavalla.

VAROITUS 
Laite on ehdottomasti kytkettävä maadoitettuun 
sähköpistorasiaan.

• Irrota aina sähköjohto pistorasiasta käytön jälkeen.
• Älä käytä pesukonetta kosteassa tilassa (esim. kylpyhuoneessa 

suihkunkäynnin jälkeen).
•	 Älä	ikinä	kosketa	pistorasiaa	kosteilla	käsillä!
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Laitteen esittely
Tulovesiletkun liitäntä

Ohjauspaneeli

Pesuainesäiliö

Luukun avauspainike

Sähköpistoke

Sähköjohto

Runko

Säädettävä jalka

Pesurumpu

Ovi

Lisätarvikkeet

Käyttöohje Tulovesiletku Suojakansi *

Oven lukitseminen ja avaaminen
Oven lukitseminen:
Ovi lukkiintuu automaattisesti aina pesuohjelman käynnistämisen yhteydessä.                           
     -valo palaa aina luukun ollessa lukittuna.

Oven avaaminen:
      -valon palaessa, paina START/STOP -painiketta pysäyttääksesi pesurum-
mun. Kuulet ”klik”-äänen kun lukko avautuu.
•	 Ovea ei saa auki jos virran katkaisee sähköjohtoa irrottamalla.
•	 Jos pesun aikana sattuu sähkökatkos, odota katkoksen loppumista ja pai-

na sen jälkeen POWER ON / OFF -painiketta käynnistääksesi koneen, 
jonka jälkeen oven lukko avautuu automaattisesti.

•	 Jos joudut pesun aikana avaamaan ovea, saattaa pesuvaahtoa roiskua 
ulos. Pyyhi ja kuivaa roiskeet välittömästi.

•	 Turvallisuussyistä ovea ei voi avata otsonointipesun tai erittäin korkean 
lämpöpesun aikana.

Pesuainesäiliön käyttäminen
Nestemäiset pesuai-
neet ja valkaisuaineet

•	 Käytä kevyesti vaahtoutuvia syn-
teettisiä pesuaineita.

•	 Jos käytät pesuainetiivistettä, 
laimenna tiiviste vedellä ennen 
kaatamista pesuainesäiliöön.

Synteettiset jauhe-
pesuaineet

Huuhteluaine

•	 Jos käytät tiivestettyä 
jauhepesuainetta, lai-
menna se ensiksi vedellä 
ennen kaatamista pesuai-
nesäiliöön.

•	 Kaada huuhteluaine tähän säiliöön 
ennen pesemistä. Huuhteluaine 
lisätään automaattisesti pesun 
loppuvaiheessa.

•	 Huuhteluainetiivistettä käyttäessä, 
laimenna se vastaavalla määrällä 
vedellä ennen huuhteluainesäili-
öön kaatamista.

•	 Älä ylitä ernimmiäsmäärän raja-
viivaa.

•	 Älä käytä vaahtoutuvia pesuaineita.
•	 Annostele pesuaineet valmistajien ohjeiden mukaan.
•	 Älä käytä turhan paljon pesuainetta, sillä ne saatta-

vat vaahtoutua turhan paljon ja heikentää huuhtelu-
tulosta. Pesuaineen liian suuren määrän käyttäminen 
ei välttämättä paranna pesutulosta.

•	 Käytä eri pyykkeihin sopivia pesuaineita ja määritä 
veden lämpötila pyykin pesuohjeiden mukaan.

* Asennetaan kuljetuspulttien tilalle. Katso asennusohjeet.
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Ohjauspaneelin toiminnot
PRESET-painike

•	 Mahdollistaa pesun päätty-
misajankohdan ennaltamää-
rittämisen.

•	 Näytössä ilmaistaan jäljellä 
oleva pesuaika.

Digitaalinen näyttö

Esim. jäljellä oleva pesuaika 18 minuuttia

•	 Virhetilanteissa näyttössä ilmoi-
tetaan virhekoodi.

SPEED-painike

•	 Määrittää kunkin pesuohjel-
man linkousnopeuden.

•	 Määritä linkousnopeus tar-
peitesi mukaan. Tietyt pe-
suohjelmat (esim. hienopesu) 
rajoittavat linkousnopeuksien 
valintoja.

WARM-painike

•	 Mahdollistaa veden lämpötilan 
määrittämisen pyykin pesuohjei-
den mukaiseksi.

•	 Tietyissä pesuohjelmissa veden 
lämpötila vaihtelee eri vaiheissa. 
Joissain ohjelmissa veden lämpöti-
laa ei erikseen pysty asettamaan.

STERILIZATION-painike

•	 Käynnistää Otsonoin-
tiohjelman normaalin 
pesuohjelman jälkeen. 

•	 Älä käytä otsonointia 
helposti värjäävien 
pyykkien pesuun.

•	 Käynnistää ja sammut-
taa pesukoneen. 

•	 Pesukone sammuu 
automaattisesti 12 
sekunnin jälkeen pesun 
valmistumisesta.

POWER ON/OFF

COURSE-painike

•	 Valitse sopiva pesuohjel-
ma pyykistä rippuen. 

•	 Ilmaisinvalo syttyy valitun 
pesuohjelman kohdalla.

DRY-painike

•	 Aseta kuivausaika pyykkin 
ominaisuuksista ja määrästä 
riippuen.

Valintapainikkeet
•	 Voit määrittää pesu-, huuhtelu- 

ja linkousajan vapaasti tarpeitesi 
mukaan. 

•	 Ilmaisinvalo vilkkuu kunkin vai-
heen kohdalla (esim. wash, eli 
pesuvaihe) ja näytössä kerrotaan 
jäljellä oleva pesuaika.

START/PAUSE-painike
•	 Valittuasi pesuohjelman, tai mää-

ritettyäsi pesuohjelman vaiheet 
käsin, käynnistä pesuohjelman 
painamalla START.

•	 Paina PAUSE mikäli haluat kes-
keyttää pesun hetkellisesti.

•	 Pesun keskeyttäminen (PAUSE) 
avaa myös oven lukon.
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Normaali käyttö
1. Valmistelu:

•	 Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
•	 Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
•	 Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

viemärissä.
•	 Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

hanassa. Avaa vesihana.
•	 Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen virran. 

3. Paina COURSE -painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma vaihtoehdois-
ta NORMAL, HEAVY DUTY (erittäin likaiset), SOFT WASH (hienopesu), 
ECO-SPEEDY (nopea ekopesu) ja SYNTETHIC FIBER (keinokuitupesu). 

4. Paina START/PAUSE -painike käynnistääksesi valitun pesuohjelman. 

5. Pesukone antaa äänimerkin kun pesu on valmis.

Painorajoitukset:
•	 SYNTETHIC FIBER (keinokuituohjelma): 3.0 kg
•	 ECO-SPEEDY (nopea ekopesu): 2.0 kg
•	 Muutoin pesukoneen normaalin kapasiteetin mukaan: 6.2 kg

Mukautetun pesuohjelman käyttäminen
Voit vapaasti määrittää pesuajan, veden lämpötilan, huuhtelun, linkouksen 
keston sekä linkousnopeuden tarpeitesi mukaan.

1. Valmistelu:

•	 Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
•	 Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöhin.
•	 Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi 

virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen virran. 

3. Paina COURSE-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes ”CUSTOM”-valo 
syttyy.

4. Paina Valintapainikkeita ja määritä pesuaika, huuhteluaika, linkouksen 
kesto, linkousnopeus sekä veden lämpötila.

5. Paina START/PAUSE-painiketta käynnistääksesi määritetyn pesuohjeman. 

6. Pesukone antaa äänimerkin kun pesu on valmis.
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Isojen liinavaatteiden pesuohjelma
Tämä pesuohjelma on tarkoitettu eteenkin pyyhkeille, liinavaatteille yms.

1. Taita (esim.) liinavaate kuvan osoittamalla tavalla. 
 
 
 
 

2. Aseta liinavaatteet pesukoneeseen taittamalla ne kuvan osoittamalla 
tavalla. 
 
 
 
 
 

3. Valmistelu:
•	 Sulje luukku
•	 Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
•	 Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi 

virtajohto pistokkeeseen.

4. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.

5. Paina COURSE-painiketta tarpeeksi monta kertaa kunnes ”BLANKET”-valo 
syttyy.

6. Paina START/STOP-painiketta käynnistääksesi pesuohjelman.

7. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

•	 Älä käytä verkko- tai muita suojakasseja. Nämä saattavat aiheuttaa väri-
nää joka heikentää linkoustulosta.

•	 Älä rullaa vaatteita kasaan, vaan taita ne ohjeiden mukaan.
•	 Tämä pesuohjelma ei sovellu villavaatteiden pesemiseen.
•	 Veden lämpötila tulee asettaa alle 30oC.

Hienopesu
Hienopesuohjelma on tarkoitettu lähinnä aroille materiaaleille. Seuraa aina 
pyykin pesuohjeita.

1. Valmistelu: 

•	 Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
•	 Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöihin.
•	 Varmista, että letkut ovat kunnolla kiinni, avaa vesihana ja kytke lopuksi 

virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen.

3. Paina COURSE-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes ”DELICATE”-valo 
syttyy.

4. Paina START/STOP-painike käynnistääksesi pesuohjelman.

5. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

•	 Hienopesun painorajoitus on 2.0 kg.
•	 Ota vaatteet ulos pesukoneesta mahdollisimman pian pesun jälkeen ja 

kuivata ne ripustamalla.
•	 Veden lämpötila tulee asettaa alle 30oC.
•	 Erota väri- ja valkopyykit toisistaan.
•	 Suosittelemme erityisesti hienopesulle tarkoitetun pesuaineen käyttämistä 

tämän ohjelman kanssa.
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Otsonointi
Otsonointi sterilisoi sekä poistaa hajut nahkatuotteista, kengistä, hatuista, kä-
silaukuista tai jopa leluista. Otsonointia voidaan käyttää myös vaatteissa joita 
ei välttämättä tarvitse pestä, mutta ovat raikastamisen tarpeessa. Otsonoinnin 
aikana pesukoneen rumpu ei liiku, eikä pesukone käytä vettä lainkaan.

1. Taita vaatteet siististi ja aseta ne varovasti pesurumpuun. Sulje luukku. 

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen. 

3. Paina COURSE-painike tarpeeksi monta kertaa kunnes ”AIR WASH”-valo 
syttyy. 

4. Paina START/PAUSE -painike käynnistääksesi otsonointipesun. 

5. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

Otsonoinnin vois myös ajastaa käynnistymään normaalin pesun jälkeen. Valit-
se ensin normaali pesuohjelma, ja paina STERILIZATION-painiketta. Pesuko-
ne pesee pyykit valitulla ohjelmalla ja raikastaa niitä sen jälkeen otsonoinnilla.

•	 Pesukone saattaa otsonoinnin aikan haista hieman oudolle. Näin käy jos 
pesukone vuotaa hieman otsoonia. Pesukone käyttää otsoonia rajoitetusti 
eikä haju aiheuta vaaraa terveydelle.

•	 Älä käytä otsonointia helposti värjäävillä vaatteilla.
•	 Pesurumpu ei pyöri lainkaan otsonoinnin aikana. Pesukone ei myöskään 

käytä vettä otsonoinnin aikana.
•	 Mikäli tarvitset avata luukun otsonoinnin aikaan, paina POWER ON/FF tai 

START/PAUSE. Oven lukko aukeaa kuitenkin vasta 30 minuutin jälkeen.

Ajastettu pesuohjelma
Voit ennaltamäärittää milloin pesuohjelma valmistuu. Voit esim. asettaa pe-
suohjelman valmistumaan seuraavaan aamuun mennessä ennen nukkumaan-
menoa.

1. Valmistelu:
•	 Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
•	 Lisää pesuaine ja huuhteluaine pesuainesäiliöön.
•	 Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

viemärissä.
•	 Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

hanassa. Avaa vesihana.
•	 Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen. 

3. Paina COURSE-painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma. 

4. Paina WASH, RINSE, SPIN, SPEED ja WARM -painikkeita määrit-
tääksesi pesuajan (wash), montako huuhtelukertaa (rinse), linkousajan 
(spin), linkousnopeuden (speed) sekä veden lämpötilan (warm). 

5. Paina PRESET-painiketta määrittääksesi monenko tunnin kuluttua pesu 
on valmis. Pesuohjelman valmistumisaikaa voidaan määrittää tunnista (1) 
aina 24 tuntiin. 

6. Paina START/PAUSE-painiketta käynnistääksesi ajastetun pesun. 

7. Kuulet äänimerkin kun pesu on valmis.

•	 PRESET-pesuohjelma ei voida käyttää hienopesu (delicate) tai pesurum-
mun puhdistusohjelmien (tub clean) kanssa.

•	 Jos haluat vaihtaa pesun kestoa, paina POWER ON/OFF ja toista toimen-
piteet askeleesta 2 lähtien.

•	 Jos haluat tarkistaa määritetyn keston pesun aikana, paina PRESET. Mää-
ritetty aika näkyy näytössä 5 sekunnin ajan.

•	 Pesun todellinen kesto saattaa olla eri kuin mitä on määritelty, valituista 
asetuksista riippuen. 
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Kuivausohjelma
Pidä hana auki kuivausohjelman aikana. Pesukone tarvitsee vettä jääh-
dyttämiseen sekä kosteuden poistamiseen vaatteista.

1. Valmistelu:
•	 Täytä pesukone pyykillä ja sulje luukku.
•	 Varmista, että poistovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

viemärissä.
•	 Varmista, että tulovesiletku on kunnolla kiinni sekä pesukoneessa, että 

hanassa. Avaa vesihana.
•	 Kytke lopuksi virtajohto pistokkeeseen.

2. Paina POWER ON/OFF -painiketta käynnistääksesi pesukoneen. 

3. Paina COURSE-painiketta ja valitse haluttu pesuohjelma. 

4. Paina DRY-painiketta määrittääksesi kuivausohjelman keston.
•	 Kuivauksen maksimikesto on 4 tuntia.
•	 Kuivauksen kestoa voidaan säätää painamalla DRY-painiketta usean 

kerran peräkkäin. Kesto määritellään järjestyksessä  
2H->3H->4H->10 min -> 20 min  --- 80 min -> 90 min

5. Paina START/PAUSE -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman. 

6. Kuulet äänimerkin kun ohjelma on valmis.

•	 Kuivausohjelman painorajoitus on 3,0 kg.
•	 Määritä aluksi kuivausajan lyhyeksi ja lisää sitä tarpeen mukaan. Vaatteet 

saattavat kutistua tai rypistyä liian pitkän kuivauksen johdosta.
•	 Lingota vaatteet kunnolla ennen kuivaamista.
•	 Kuivausohjelmaa ei voida käyttää hienopesun (delicate) tai otsonoinnin 

(air wash) kanssa.

Lisätoimintoja
Lapsilukko:
Lapsilukon avulla varmistat ettei luukkua avata vahingossa pesun aikana.
•	 Käynnistä pesukone ja pidä COURSE-painike painettuna yli 4 sekunnin 

ajan kunnes kuulet äänimerkin. Poista lapsilukko käytöstä samaa toimen-
pidettä toistaen.

Vaatteiden lisääminen pesun aikana:
Mikäli haluat lisätä vaatteita jo käynnissä olevaan pesuohjelmaan, toimi seu-
raavasti:
•	 Paina START/PAUSE-painiketta pysäyttääksesi pesun ja avataksesi ovilu-

kon. Avaa luukku, lisää vaatteet, sulje luukku uudestaan ja paina lopuksi 
START/PAUSE toisen kerran jatkaaksesi pesua.

Äänimerkin kytkeminen pois päältä:
Voit poistaa käytöstä pesun valmistumista ilmoittavan äänimerkin.
•	 Käynnistä pesukone ja pidä START/PAUSE-painiketta painettuna yli 4 

sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Pesuohjelman valmistumista il-
moittava äänimerkki on nyt pois päältä. Saat äänimerkin takaisin käyttöön 
toistamalla tätä toimenpidettä.

•	 Tyhjennä aina kaikki taskut ennen pesun aloittamista.
•	 Sulje kaikki vetoketjut, napit tai koukut. Nämä saattavat takertua muihin 

vaatteisiin.
•	 Älä sekoita vaaleita ja värillisiä vaatteita. Pese ne erikseen.
•	 Seuraa aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma niiden mu-

kaan.
•	 Ennen pesemistä, pyyhi väripyykkiä huomaamattomasta kohdasta pesuai-

neeseen kastellulla valkoisella liinalla, tarkistaaksesi irtoaako väri. Jos väri 
haalenee, pese varovasti ja mieluiten mahdollisemman matalassa lämpö-
tilassa.

•	 Pesukone saattaa tärähtää voimakkaasti lingotessa mikäli rummussa on 
vain muutama vaate tai yksi iso liinakkivaate. Voit tasoittaa rummun lisää-
mällä 2-3 muuta pienempää vaatetta siihen.

Pesuvinkkejä
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Pesuohjelman valintaopas

Pesuohjel-
ma

Tilavuus 
(kg)

Veden 
lämpötila 

(oC)

Pesuaika 
(min.)

Huuhtelu-
kertoja

Linkousai-
ka (min.)

Linkous-
nopeus 
(rpm)

Kokonai-
seksto 
(min.)

NORMAL 6,2
30 

(kylmä, 
20~60)

30
(10~50)

2
(1~4)

6
(1, 3, 6, 9)

700
(500~max)

noin 69 
min.

HEAVY 
DUTY 6,2

30 
(kylmä, 
20~60)

50
(10~50)

3
(1~4)

9
(1, 3, 6, 9)

700
(500~max)

noin 105 
min.

SOFT 
WASH 6,2

30 
(kylmä, 
20~60)

30
(10~50)

2
(1~4)

1
(1, 3, 6)

700
(500~900)

noin 64 
min.

CUSTOM 6,2
30 

(kylmä, 
20~60)

30
(10~50)

2
(1~4)

6
(1, 3, 6, 9)

700
(500~max)

noin 69 
min.

BLANKET 3,0
-

(kylmä, 
20~30)

20
(10~30)

3
(1~4)

6
(1, 3, 6)

700
(500~900)

noin 72 
min.

ECO-
SPEEDY 2,0 - 10

(10~30)
1

(1~4)
3

(1, 3, 6, 9)
700

(500~900)
noin 33 

min.

SYNTETH-
IC FIBER 3,5

30
(kylmä, 
20~40)

30
(10~30)

2
(1~4)

6
(1, 3, 6, 9) 500 noin 69 

min.

DELICATE 2,0
-

(kylmä, 
20~30)

20
(10~30)

3
(1~4)

3
(1, 3) 500

noin 69 
min.

AIR WASH - - 46 - - - noin 46 
min.

TUB 
CLEAN - - 50 - 3 700

(500~900)
noin 60 

min.

HUOM:
1. Pesuaika vaihtelee vedenpaineesta, viemärin toiminnasta, vaatteiden tekstuurista 

ja painosta, sekä veden lämpötilasta riippuen.
2. Näytössä ilmoitettu pesu- ja kuivausaika saattaa olla eri kuin todellinen pesuaika.
3. Koska vaatteet ja pesuaineet ovat erillaisia, linkoustulos saattaa jäädä heikoksi. 

Lisää siinä tapauksessa linkouskertoja.
4. Taulukossa ilmoitetut pesuajat ovat esimerkkejä ja saattavat erota todellisesta 

pesuajasta huomattavasti. 
5. Suluissa ilmoitetut luvut kertovat mahdollisista vaihtoehdoista joita sallitaan kun-

kin pesuohjelman kohdalla.

Huolto ja ylläpito
•	 Irrota aina sähköjohto seinästä käytön jälkeen.
•	 Suosittelemme, että suoritat seuraavia toimenpiteitä säännöllisesti.

Pesukoneen runko:
•	 Puhdista kevyesti kostutetulla 

pyyhkeellä.
•	 Älä ikinä kaada vettä pesukoneen 

päälle.
•	 Älä käytä hankaavia tai alkoholia 

sisältäviä puhdistusaineita rungon 
puhdistamiseen.

Oven tiivisteet:
Pidä oven tiivisteet puhtaina. Pyy-
hi tiivisteet kostealla liinalla jokaisen 
käytön jälkeen. Jätä ovi raolleen käy-
tön jälkeen jotta pesurumpu kuivuisi.

Tulovesiletku:
Suosittelemme, että tarkistat tulove-
siletkun kuntoa vähintään joka 6 kuu-
kausi.
•	 Avaa letku ja valuta ylimääräinen 

vesi pois. Tarkista, että tiivisteren-
kaat  ja kiristimet ovat kunnossa.

Tulovesiliitäntä:
Suosittelemme, että tarkistat tämän 
osan vähintään joka 6 kuukausi.
1. Irrota tulovesiletku pesukoneesta.
2. Poista	 metallinen	 filtteri	 pesuko-

neen tulovesiliitännästä.
3. Puhdista	filtteri	ja	laita	se	takaisin	

paikalleen.
Kiinnitä tulovesiletku.

Pesuainesäiliön puhdistaminen:
•	 Puhdista pesuainesäiliö säännölli-

sesti.
•	 Pesuainesäiliö voidaan irrottaa 

pesukoneesta nostamalla sitä hie-
man ylöspäin samalla kun sen ve-
tää ulos.

Pesukonetta ei  saa missään ti-
lanteessa altistaa pakkaselle.
Älä ikinä käynnistä pesukoneessa jos 
huoneen lämpötila on alle 10oC. Siir-
rä pesukone ensin huoneenlämpöön 
(noin 20oC) ja säilytä se siellä vähin-
tään vuorokauden. Tarkista letkujen, 
liitäntöjen ja lasin kunto ennen käyt-
tämistä.  
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Ongelmatilanteet
Ongelma Syy

Pesukoneen ovea ei saa auki. •	 Pesukone on käynnissä.
•	 Lapsilukko on päällä.

Pesukoneen ympärillä (ulkopuolella) on 
outo haju.

•	 Otsonoinnin yhteydessä pesukone 
saattaa haista hieman otsoonille. 
Tämä on normaalia ja haju on har-
miton.

Pesurumussa on suhteellisen vähän 
vettä pesun aikana.

•	 Air Wash ei käytä läheskään yhtä 
paljon vettä kuin perinteiseiset pe-
sukoneet.

Pesukone ei täyty vedellä.
Tarkista:
•	 Että vesihana on auki.
•	 Ettei tulovesiletkussa ole tukosta.

Näytössä ilmoitettu pesun kesto vaihte-
lee pesun aikana.

•	 Jos vaatteet ovat jakautuneet epä-
tasaisesti, pesukoneeseen lisätään 
vettä painon tasoittamiseksi.

•	 Ilmoitettu kesto lasketaan syöte-
tyn veden määrän mukaan. Mikäli 
vedenpaine vaihtelee, ilmoitettu 
aika lasketaan uudestaan tarpeen 
mukaan.

•	 Jos vaatteet ovat epätasaisesti lin-
kouksen aikana, suoritetaan muu-
tama ylimääräinen linkouskierros 
painon tasoittamiseksi.

Pesukoneesta kuuluu kolahduksia tai 
tärinää pesun aikana.

•	 Tarkista ettei virtajohto osu pesu-
koneen runkoon.

•	 Varmista, että kiinnityspultit on ir-
rotettu rungosta (kts. asennus).

•	 Tarkista onko pesun seassa metal-
lisia esineitä kuten kolikoita yms.

Virhekoodit
Virhekoodi Virhe Tarkista seuraavat Ratkaisu

Pesukone ei 
toimi lainkaan.

•	 Tarkista, että sähköjohto 
on kytketty pistokkeeseen.

•	 Paina POWER ON/OFF 
-painiketta.

•	 Paina START/PAUSE -pai-
nike

•	 Paina PRESET painike.
•	 Tarkista käynnistyykö kone.
•	 Tarkista huoneen sulakkei-

ta.

Jos kone ei käynnisty tai reagoi mil-
lään tavalla, ota yhteys huoltoyhtiöön 
tai jälleenmyyjään.

Pesurumpu ei 
täyty vedellä 
tai vesipaine on 
erittäin heikko.

•	 Varmista, että vesihana on 
auki.

•	 Varmista, ettei tulovesiput-
ki ole jäätynyt.

•	 Varmista, ettei letkuissa ole 
tukoksia.

•	 Tarkista toimivatko muut 
vesihanat kiinteistössä.

Mikäli ongelma ei poistu, ota yhteys 
huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.

P e s u k o n e e n 
vedentyhjen-
nys ei toimi.

•	 Tarkista ettei poistovesilet-
ku ole yli 1200 mm korke-
udessa.

•	 Varmista, ettei poistovesi-
letkussa ole tukoksia.

•	 Aseta poistovesiletku asennusoh-
jeiden mukaisesti.

•	 Poista tukos.
•	 Mikäli ongelma ei poistu, ota yh-

teys huoltoyhtiöön.

Virhe kuivaus-
toiminnossa.

•	 Varmista, että ilma-aukot  
eivät ole peitettyjä.

•	 Tarkista, että poistovesilet-
kussa ei ole tukoksia.

Poista kaikki esineet ilma-aukkojen 
edestä ja tarkista, ettei poistoletkussa 
ole tukosta.

Luukkua ei saa 
avata.

•	 Veden lämpötila on yli 40oC Oven lukko avautuu automaattisesti 
kun veden lämpötila laskee alle 40oC.

Linkousvirhe

•	 Pesukone asetettu epäta-
saisesti.

•	 Koneessa on liian painavaa 
pyykkiä.

•	 Koneessa in liian vähän 
pyykkiä lingottavaksi.

•	 Pyykki on jakautunut epä-
tasaisesti.

•	 Varmista, että pesukone on ase-
tettu tasaisesti.

•	 Poista tarvittaessa pyykkiä ko-
neesta.

•	 Jos koneessa on vain muutama 
pieni pestävä esine, linkous ei 
välttämättä lähde käyntiin.

Luukkua ei saa 
avata.

•	 Otsonointi käynnissä.
•	 Pesurummun puhdistus 

käynnissä.

Luukkua voidaan turvallisuusyistä ava-
ta vasta 30 minuuttia otsonoinnin tai 
pesurummun puhdistustoimenpiteen 
jälkeen.
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