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Kuivaava pyykinpesukone

Olet valinnut laadukkaan Bosch-
merkkisen kuivaavan 
pyykinpesukoneen. 

Käytä muutama minuutti lukemiseen ja 
tutustu kuivaavan pyykinpesukoneen 
ominaisuuksiin.

Täyttääksemme Bosch-merkin korkeat 
laatuvaatimukset jokaisen tehtaalta 
lähtevän koneen toiminta ja moitteeton 
kunto on tarkastettu huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, 
varaosaista ja palveluista löydät Internet-
sivultamme www.bosch-home.com tai 
kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Jos käyttö- ja sijoitusohjeet kuvaavat eri 
malleja, kyseisessä kohdassa viitataan 
mallien välisiin eroihin.

Ota kuivaava pyykinpesukone käyttöön 
vasta, kun olet lukenut tämän käyttö- ja 
sijoitusohjeen!

Kuvaustavat

: Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä 
viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. 
Sen huomiotta jättäminen voi johtaa 
hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen 
vaaratilanteeseen. Sen huomiotta 
jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/
tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia 
ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai 
kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai 
luetelmaviivoilla.
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käyttö

Määräysten mukainen käyttö

■ Käyttö vain yksityisessä 
kotitaloudessa.

■ Kuivaava pesukone on tarkoitettu 
konepestävien tekstiilien tai käsin 
pestävän villaan pesuun vedessä ja 
näiden tekstiilien kuivaamiseen.

■ Laite on suunniteltu käytettäväksi 
kylmällä vesijohtovedellä ja yleisesti 
saatavana olevilla pesu- ja 
huuhteluaineilla, jotka sopivat 
käytettäviksi kuivaavassa 
pyykinpesukoneessa.

■ Noudata aina valmistajan ohjeita, 
kun annostelet pesu-, puhdistus-, 
huuhtelu- ja tahranpoistoaineita.

■ Kuivaavaa pyykinpesukonetta saavat 
käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja 
henkilöt, joiden fyysiset, 
aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat 
heikentyneet tai henkilöt, joilla on 
puutteelliset kokemukset tai tiedot 
laitteesta, sillä edellytyksellä, että 
vastuuhenkilö valvoo  tai opastaa 
heitä laitteen käytössä.
Lapset eivät saa puhdistaa tai 
huoltaa laitetta ilman valvontaa.

■ Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa 
Kuivaava pyykinpesukone läheltä.

■ Pidä lemmikkieläimet poissa koneen 
ulottuvilta.

■ Asenna kuivaava pyykinpesukone 
tilaan, jossa on vedenpoistopiste.

Ennen laitteen käyttöönottoa: Lue 
käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut 
kuivaava pyykinpesukone mukana 
tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.
Säilytä ohjeet myöhempää 
käyttötarvetta varten.
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( Turvallisuusohjeet
Turvallisuusohjeet

Sähköön liittyvät vaarat
:Varoitus
Hengenvaara!
Jännitteisten osien koskeminen 
aiheuttaa hengenvaaran.
■ Kun irrotat verkkopistokkeen, 

vedä aina pistokkeesta, älä 
johdosta. Johto voi muutoin 
vaurioitua.

■ Älä koske verkkopistokkeeseen 
kostein käsin.

Loukkaantumisvaara
:Varoitus
Loukkaantumisvaara!
■ Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta 

nostetaan sen ulkonevista osista 
(esim. kuivaavan 
pyykinpesukoneen luukusta), 
osat saattavat murtua ja 
aiheuttaa loukkaantumisia. 
Älä nosta kuivaavaa 
pyykinpesukonetta sen 
ulkonevista osista.

■ Jos kiipeät kuivaavan 
pyykinpesukoneen päälle, kansi 
saattaa murtua ja aiheuttaa 
loukkaantumisia.
Älä kiipeä kuivaavan 
pyykinpesukoneen päälle.

■ Jos nojaat avoimeen luukkuun, 
kuivaava pyykinpesukone voi 
kaatua ja aiheuttaa 
loukkaantumisia.
Älä nojaa avoimeen kuivaavan 
pyykinpesukoneen luukkuun.

■ Voit loukata kätesi, jos kosketat 
pyörivää rumpua.
Älä laita kättäsi pyörivään 
rumpuun. Odota, kunnes rumpu 
lakkaa pyörimästä.

:Varoitus
Palovamman vaara!
■ Kun peset pyykkiä korkeassa 

lämpötilassa, kuuman 
pesuveden tai pyykin 
koskettaminen voi aiheuttaa 
palovamman (esim. jos poistat 
kuumaa pesuvettä 
pesualtaaseen). 
Älä koske kuumaan pesuveteen.

■ Varo, kun keskeytät 
kuivausohjelman, kone ja pyykki 
voivat olla hyvin kuumia. Valitse 
Kuivaus tai Hellävarainen 
kuivaus ja aseta 
kuivausohjelman kestoksi 15 
min, jotta pyykki jäähtyy; ota sen 
jälkeen pyykki pois koneesta.

Lasten turvallisuus
:Varoitus
Hengenvaara!
Kuivaavalla pyykinpesukoneella 
leikkivät lapset voivat joutua 
hengenvaarallisiin tilanteisiin tai 
vahingoittaa itsenään.
■ Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa 

kuivaava pyykinpesukone on!
■ Älä anna lasten leikkiä 

kuivaavalla pyykinpesukoneella!

:Varoitus
Hengenvaara!
Lapset voivat leikkiessään lukita 
itsensä vahingossa laitteeseen ja 
joutua hengenvaaraan.
Käytöstä poistetut laitteet: 
■ irrota pistoke pistorasiasta.
■ katkaise liitäntäjohto ja irrota 

johto ja pistoke laitteesta.
■ riko kuivaavan 

pyykinpesukoneen täyttöluukun 
lukko.
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6

:Varoitus
Tukehtumisvaara!
Lapset saattavat leikkiessään 
kääriytyä muoveihin ja pakkauksen 
osiin tai vetää esim. muovipussin 
päähänsä ja tukehtua. 
Pidä pakkaus, muovit ja 
pakkauksen osat poissa lasten 
ulottuvilta.

:Varoitus
Myrkytysvaara!
Pesu- ja huuhteluaineiden 
nauttiminen saattaa aiheuttaa 
myrkytyksiä. 
Säilytä pesu- ja huuhteluaineet 
poissa lasten ulottuvilta.

:Varoitus
Silmä-/ihoärsytykset!
Pesu- ja huuhteluaineet saattavat 
aiheuttaa tai silmä- tai ihoärsytystä 
joutuessaan silmiin tai iholle. 
Säilytä pesu- ja huuhteluaineet 
poissa lasten ulottuvilta.

:Varoitus
Loukkaantumisvaara!
Kun pesulämpötila on korkea, 
täyttöluukun lasi kuumenee. 
Älä anna lasten koskettaa kuumaa 
luukun lasia.

7Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu 
laite

)
Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.
Tämä laite on merkitty käytöstä 
poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
koskevan eurooppalaisen direktiivin 
2012/19/EU mukaisesti (waste electrical 
and electronic equipment - WEEE). Tämä 
direktiivi määrittää puitteet käytettyjen 
laitteiden palauttamiselle ja 
hyödyntämiselle EU:n alueella.

Vihjeitä ja ohjeita
■ Hyödynnä kunkin ohjelman suurin 

sallittu täyttömäärä.
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

■ Pese normaalisti likaantunut pyykki 
ilman esipesua.

■ Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat 
tekstiileissä oleviin 
pesuohjemerkintöihin. Koneessa 
käytetyt lämpötilat voivat poiketa 
näistä, jotta varmistetaan 
energiansäästön ja pesutuloksen 
kannalta paras mahdollinen 
yhdistelmä.

■ Energiansäästötila: näytön valo 
sammuu muutaman minuutin 
kuluttua, A (Käynnistys/Tauko) 
vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, 
paina jotain valitsinta.
Energiansäästötila ei aktivoidu, kun 
ohjelma on käynnissä.

■ Jos pyykki kuivataan sitten koneessa, 
valitse suurin mahdollinen 
linkousnopeus. Mitä vähemmän 
pyykissä on vettä, sitä vähemmän 
kuivaukseen tarvitaan aikaa ja 
energiaa.
Älä kuivaa vettä valuvan märkää 
pyykkiä.

■ Huolehdi asennuspaikan hyvästä 
ilmanvaihdosta ja puhdista 
tuloilmasuodatin säännöllisesti.
Puhdistus ja huolto ~ Sivu 28 
ja Asennus ja liitäntä ~ Sivu 37 
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Y Pääkohdat lyhyesti
Pääkohdat lyhyesti

--------

--------

--------

--------

1 @ @ @

Liitä verkkopistoke 
pistorasiaan.
Avaa vesihana.

Avaa kuivaavan 
pyykinpesukoneen 
luukku.

Valitse pesu-/
kuivausohjelma

Maksimitäyttömäärä 
näyttöruudussa.

2 @ @

Muuta tarvittaessa ohjelman oletusasetuksia 
ja/tai valitse lisätoiminnot.

Lajittele pyykki. Laita pyykki 
koneeseen.

3 @ @ @

Avaa 
pesuainekotelo.

Annostele 
pesuainetta 
annostelusuosituksen 
mukaan ~ Sivu 16 

Sulje kuivaavan 
pyykinpesukoneen 
luukku.

Valitse A 
(Käynnistys/
Tauko).

4 @ @ @

Ohjelma päättynyt. Aseta 
ohjelmavalitsin 
kohtaan Ú Pois 
päältä.

Avaa luukku ja 
poista pyykki.

Sulje vesihana. 
(koskee malleja, 
joissa ei ole Aqua-
Stop-järjestelmää)
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* Tutustuminen 
laitteeseen

Tutustuminen laitteeseen

Kuivaava pyykinpesukone

( Kuuman ilman poistoaukko
0 Ohjauspaneeli
8 Luukku ja kahva

9S Luukun avaaminen
9T Luukun sulkeminen
@ Huoltoluukku ja jäähdytysilman 

tuloaukko
8
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Ohjauspaneeli

Muuta tarvittaessa valitun ohjelman oletusasetuksia ja valitse lisätoiminnot:

( Valitse näppäimet °C (Lämpötila), 
5 (Ajastin), 0 (Linkousnopeus) ja 
5 (Kuivaus) oletusasetuksia varten 
~ Sivu 24  

0 Valitse näppäimet G (SpeedPerfect), 
F (EcoPerfect), O (Huuhtelu plus) ja 
p (Helposti silitettävä) lisätoimintoja 
varten ~ Sivu 26 

8 Valitse ohjelma. Voidaan kääntää molempiin 
suuntiin. Kuivaava pyykinpesukone 
kytketään pois päältä asettamalla 
ohjelmavalitsin kohtaan Ú Pois päältä. 

@ Käynnistä ohjelma. Valitse näppäin 
A (Käynnistys/Tauko) käynnistääksesi, 
keskeyttääksesi (esimerkiksi lisätäksesi tai 
poistaaksesi pyykkiä) ja peruuttaaksesi 
ohjelman.

H Näyttöruutu asetuksia ja tietoja varten.
9
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Näyttöruutu

Ohjelman näytöt

(: Pesuohjelman lämpötila. Ž (kylmä) – 90 °C Lämpötila °C

0: Ohjelmaa koskevat tiedot.
Aika: 1:50* Ohjelman kesto ohjelman valinnan jälkeen 

h:min (tunnit:minuutit)

1 – 24 h Ajastinaika tunteina (h = tunti)

Täyttömäärä: 7,0 kg* Suurin sallittu täyttömäärä valituille ohjel-
mille

Ohjelman tilastatus: – 0 – Ohjelman päättyminen

PAUS (TAUKO) Ohjelma keskeytetty

– – – – Ohjelman päättyminen käytettäessä toimin-
toa Huuhtelu stop

Luukun avaamista koskevat tiedot: OPEn (AUKI) Luukku voidaan avata, jos ohjelma on kes-
keytetty

A:02 Luukkua ei saa avattua

Lisätiedot: E: - -* Virhenäyttö

0 Merkkiäänen asettaminen ~ Sivu 27 

Kuivaustoiminto ja kuivausaika: Aut 1 Automaattinen kuivaustoiminto 1, kaappi-
kuiva

Aut 2 Automaattinen kuivaustoiminto 2, erittäin 
kuiva

120* Valittu kuivausaika

OFF (POIS PÄÄLTÄ) Kuivaustoiminto on deaktivoitu
10
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8: Linkousnopeus $ – 1400* Linkousnopeus kierroksina minuutissa; 
$ (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/
loppulinkousta, pyykki jää viimeisen huuhte-
lukerran jälkeen veteen)

@: Ohjelmavaiheiden symbolit 9 Pesu

' Huuhtelu

0 Veden poisto/linkous

ˆ Kuivaus

H: Ohjelmaa koskevat tiedot Auto Palaa, jos olet valinnut automaattisen kui-
vausohjelman

ˆ Palaa, jos olet valinnut kuivausohjelman.

Automaattinen täyttöasteen tunnis-
tustoiminto: 

¤ ¥¦ Tunnistaa täyttöasteen, kun vesi on johdettu 
rumpuun, ja asettaa jäljellä olevan ajan vas-
taavasti. Symboli kuvaa pientä, keskimää-
räistä ja suurta täyttömäärää, joka on 
määritetty valitulle ohjelmalle suositellun 
suurimman sallitun täyttömäärän ** avulla.
** Tunnistetun täyttömäärän automaattinen 
näyttö vain pesuohjelmissa, joiden suositeltu 
maksimitäyttömäärä on yli 3 kg, paitsi ohjel-
missa Linkous, Huuhtelu ja O (Huuhtelu 
plus). Erityyppiset tekstiilit, joiden veden 
imukyky on erilainen, voivat vaikuttaa täyttö-
määrän näyttöön

Vesihana ¹ palaa Vedenpaine liian matala. Tämä pidentää 
ohjelman kestoa

¹ vilkkuu Vesihanaa ei ole avattu tai vedenpaine puut-
tuu

Luukku } palaa Kun luukku voidaan avata

} vilkkuu Kun ohjelma on käynnistynyt: luukkua ei ole 
suljettu kunnolla

Yliannostus * Palaa, jos vaahtoa on liian paljon, käynnis-
tetty yksi huuhtelukerta

Lapsilukko @ palaa Lapsilukko on aktivoitu

@ vilkkuu Lapsilukko on aktivoitu, ohjelmavalitsinta on 
käännetty tai valitsimia on painettu

* Valitusta ohjelmasta/lisätoiminnoista riippuen.
11



fi    Pyykki
Z Pyykki
Pyykki

Pyykin esikäsittely pesua 
varten

Lajittele pyykki:

Lajittele pyykki hoito-ohjemerkkien ja 
valmistajan ohjeiden mukaan:
■ Tekstiilin/kuidun tyyppi
■ Väri

Huomautus:  Pyykistä voi irrota väriä 
tai se ei puhdistu kunnolla. Pese 
valkoinen ja värillinen pyykki 
erikseen.
Pese uudet kirkasväriset tekstiilit 
ensimmäisellä pesukerralla erikseen.

■ Liotus
– kevyt

Älä esipese; valitse tarvittaessa 
lisätoiminto G (SpeedPerfect).

– normaali
Valitse ohjelma ja esipesu. 
Esikäsittele tahrat tarvittaessa.

– runsas
Pese pienempi pyykkimäärä. 
Valitse ohjelma ja esipesu. 
Esikäsittele tahrat tarvittaessa.

– Tahrat: poista/esikäsittele tahrat, 
kun ne ovat tuoreita. Painele 
ensiksi saippuavedellä, älä 
hankaa. Valitse sitten sopiva 
ohjelma ja pese tekstiilit. 
Pinttyneet tai kuivuneet tahrat saa 
toisinaan poistettua vain 
pesemällä useita kertoja.

■ Hoito-ohjeiden symbolit
Huomautus:  Symboleissa olevat 
luvut viittaavat korkeimpaan 
sallittuun pesulämpötilaan.

Pyykin ja kuivaavan 
pyykinpesukoneen suojaaminen:

Huomio!
Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen
Vieraat esineet (esim. kolikot, 
paperiliittimet, neulat, naulat) voivat 
vahingoittaa pyykkiä tai kuivaavan 
pyykinpesukoneen osia.

Noudata seuraavia ohjeita, kun 
esikäsittelet pyykkiä:
■ Noudata aina valmistajan ohjeita, 

kun annostelet pesu-, puhdistus-, 
huuhtelu- ja tahranpoistoaineita.

■ Älä ylitä suurinta sallittua 
täyttömäärää. Ylitäyttö heikentää 
pesutulosta.

■ Pidä pesuaineet ja pyykin 
esikäsittelyaineet (esim. 
tahranpoistoaineet, esipesusuihkeet 
jne.) poissa kuivaavan 
pyykinpesukoneen pinnalta. Poista 
kaikki suihkejäämät ja muut jäämät/
pisarat heti kostealla liinalla.

M Sopii tavanomaiseen pesuun;  
esim. puuvilla-ohjelma

N Pestävä hellävaraisesti;  
esim. siliävät-ohjelma

O Pestävä erittäin 
hellävaraisesti; esim. 
hienopesu/silkki-ohjelma

W Käsin pestävä pyykki; 
esimerkiksi W villa-ohjelma

Ž Vesipesu kielletty.
12



Pyykki    fi
■ Tyhjennä kaikki taskut. Poista kaikki 
vieraat esineet.

■ Poista metalliesineet (paperiliittimet, 
yms.).

■ Housut, trikoovaatteet ja neuleet, 
esim. jerseyvaatteet, T-paidat tai 
collegepuserot on hyvä kääntää 
nurin päin.

■ Varmista, että kaarituelliset rintaliivit 
ovat konepestävät.

■ Pese hienopyykki pesupussissa 
(sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, 
jne.).

■ Sulje vetoketjut ja napit.
■ Harjaa hiekka pois taskuista ja 

käänteistä.
■ Poista verhojen kiinnittimet tai laita 

ne pesupussiin.

Pyykin esikäsittely pesua 
varten

Huomautus:  Varmistaaksesi tasaisen 
kuivaustuloksen lajittele pyykki 
seuraavasti:
■ Tekstiilityyppi
■ Kuivausohjelma
■ Hoito-ohjeissa olevat symbolit.

Kuivaa vain pyykkiä, jossa on merkintä 
"dryer-proof" tai seuraavat hoito-
ohjemerkinnät:
■ a = Kuivaus normaalissa 

lämpötilassa (Kuivaus)
■ ` = Kuivaus matalassa lämpötilassa 

(Hellävarainen kuivaus)

Seuraavia tekstiilejä ei saa kuivata 
kuivausrummussa:
■ b = hoito-ohjemerkintä “Ei 

rumpukuivausta”
■ Villaiset tai villasekoitetekstiilit.
■ Hellävaraista käsittelyä vaativat 

(silkki, synteettiset verhot).
■ Vaahtokumia tai vastaavia 

materiaaleja sisältävät tekstiilit.
■ Tekstiilit, joita on käsitelty herkästi 

syttyvillä nesteillä, esim. 
tahranpoistoaineella, petrolieetterillä, 
ohenteilla. Räjähdysvaara! 

■ Tekstiilit, joissa on hiuslakkaa tai 
vastaavia aineita.

Huomautuksia
■ Käsin pestyt tekstiilit pitää lingota 

sopivalla linkousnopeudella ennen 
kuivausta.

■ Linkoa ennen kuivausta 
optimaalisella linkousnopeudella. 
Suositeltava linkousnopeus 
puuvillatekstiileille on yli 1000 r/min; 
siliäville tekstiileille yli 800 r/min.

■ Älä silitä pyykkiä heti kuivauksen 
jälkeen. On suositeltavaa kääriä 
pyykki ensin kokoon, jotta 
jäännöskosteus leviää tasaisesti.

■ Peitteet, froteevaatteet ja muut 
suurikokoiset tekstiilit on hyvä 
kuivata hyvän kuivaustuloksen 
saavuttamiseksi erikseen. Kuivaa 
yhdellä kertaa enintään neljä 
froteepyyhettä (tai 3 kg).

■ Älä ylitä suurinta sallittua 
täyttömäärää.
13



fi    Laitteen käyttö
1 Laitteen käyttö
Laitteen käyttö

Kuivaava pyykinpesukoneen 
valmistelu käyttöön
Kuivaava pyykinpesukone testattiin 
ennen tehtaalta lähtöä. Käynnistä ennen 
ensimmäistä pesukertaa ohjelma 
Nukkahuuhtelu ilman pyykkiä, jotta 
tehtaan koepesusta jäljelle jäänyt vesi 
poistuu koneesta. 
Ennen ensimmäistä pesu-/
kuivauskertaa ~ Sivu 43 

Huomautus:  
■ Älä kytke vaurioitunutta kuivaavaa 

pyykinpesukonetta päälle! 
■ Ota yhteys huoltopalveluun! 
~ Sivu 35 

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.

Nukkahuuhtelu käynnistyy 
automaattisesti kuivausohjelman 
päätyttyä. Avaa vesihana myös 
silloin, kun valitset kuivausohjelman.

Huomautus:  
■ Huolehdi aina laitteen sijoituspaikan 

hyvästä ilmanvaihdosta, jotta 
kuivauksen aikana muodostuva ilma 
pääsee poistumaan.

■ Pidä jäähdytysilman tulo- ja 
lähtöaukot vapaina.

3. Avaa luukku.

Ohjelman valinta/laitteen 
kytkeminen päälle

Huomautus:  
Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on 
deaktivoitava ennen kuin voit asettaa 
ohjelman. 

Valitse haluamasi ohjelma 
ohjelmavalitsimella. Voidaan kääntää 
molempiin suuntiin.  
Kuivaava pyykinpesukone on kytketty 
päälle.

Valitun ohjelman seuraavat tiedot 
näkyvät jatkuvasti näyttöruudussa:
■ ohjelman kesto (kun luukku on 

kiinni),
■ esiasetettu lämpötila,
■ esiasetettu linkousnopeus ja
■ suurin sallittu täyttömäärä (kun 

luukku on auki), 
■ ...
14



Laitteen käyttö    fi
Pesuohjelman säätäminen
Voit käyttää näytössä näkyviä 
oletusasetuksia tai säätää valitun 
ohjelman optimaaliseksi pyykille 
muuttamalla oletusasetuksia tai 
valitsemalla lisätoimintoja. Valittavissa 
olevat asetukset ja lisätoiminnot 
riippuvat valitusta pesu-/
kuivausohjelmasta.  
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

Huomautuksia
■ Lisävalintoja voidaan valita, poistaa 

tai muuttaa aina sen mukaan, missä 
vaiheessa ohjelma on.

■ Näppäimet ovat herkkätoimisia, 
kevyt kosketus riittää. Jos näppäin 
°C (Lämpötila), 
0 (Linkousnopeus), 0 (Ajastin) 
pidetään painettuna, valinnat 
selataan automaattisesti läpi.

Pesuohjelman oletusasetusten 
muuttaminen, esim. pesulämpötila:
Kosketa näppäintä °C (Lämpötila) 
asettaaksesi haluamasi pesulämpötilan.

Pesuohjelman lisätoimintojen 
muuttaminen, esim. toiminnon
G (SpeedPerfect) valinta:
Kosketa näppäintä G (SpeedPerfect); 
merkkivalo syttyy ja lisätoiminto on 
valittu. Poistaaksesi lisätoiminnon 
valinnan kosketa uudelleen näppäintä 
G (SpeedPerfect), ja merkkivalo 
sammuu.

Huomautus:  
Ohjelman kesto saattaa muuttua 
ohjelman oletusasetusten ja/tai 
lisätoimintojen muuttamisen jälkeen. 

Kuivausohjelman säätäminen

Huomautus:  
Jos olet valinnut yksilöllisen 
kuivausohjelman tai yhtäjaksoisen 
pesun ja kuivauksen, voit tarvittaessa 
muuttaa kuivausohjelman 
oletusasetuksia. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

Kuivausohjelman oletusasetusten 
muuttaminen: 
Kosketa näppäintä 5 (Kuivaus) 
asettaaksesi haluamasi 
kuivaustoiminnon tai kuivausajan (vain 
yksilölliselle kuivausohjelmalle). 

Huomautus:  
Ohjelman kesto saattaa muuttua 
kuivausohjelman oletusasetusten 
muuttamisen jälkeen. 
15
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Pyykin laittaminen koneeseen

:Varoitus
Hengenvaara!
Liuotinainepohjaisilla pesuaineilla, esim. 
tahranpoistoaine/petrolieetteri, 
esikäsitelty pyykki voi aiheuttaa 
räjähdyksen kuivaavassa 
pyykinpesukoneessa.
Huuhtele tällainen pyykki huolellisesti 
käsin ennen pesua.

Huomautuksia
■ Laita koneeseen sekä suurikokoisia 

että pieniä tekstiilejä. Kun pyykissä 
on eri kokoisia tekstiilejä, pyykki 
jakaantuu tasaisemmin rummussa 
linkousvaiheen aikana. Yksittäiset 
tekstiilit voivat aiheuttaa 
epätasapainoisen kuormituksen. 

■ Noudata suurinta sallittua 
täyttömäärää. Ylitäyttö vaikuttaa 
haitallisesti pesutulokseen ja lisää 
rypistymistä.

1. Taittele lajiteltu pyykki auki ja aseta 
se rumpuun.

2. Varmista, että pyykkiä ei jää luukun 
ja kumitiivisteen väliin.

3. Sulje luukku.

Huomautus:  Merkkivalo näppäimessä 
A (Käynnistys/Tauko) vilkkuu ja 
ohjelman oletusasetukset näkyvät 
näyttöruudussa. Voit muuttaa 
oletusasetuksia.

Pesu- ja huuhteluaineen 
annostelu ja lisääminen

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen
Pesuaineet ja pyykin esikäsittelyaineet 
(esim. tahranpoistoaineet, 
esipesusuihkeet jne.) voivat vahingoittaa 
kuivaavan pyykinpesukoneen pintaa.
Pidä nämä aineet poissa kuivaavan 
pyykinpesukoneen pinnalta. Poista 
kaikki suihkejäämät ja muut jäämät/
pisarat heti kostealla liinalla.

Annostelu

Annostele pesu- ja huuhteluaineet 
seuraavista tekijöistä riippuen:
■ veden kovuus (kysy paikalliselta 

vesilaitokselta),
■ pakkauksessa olevat valmistajan 

ohjeet,
■ pyykin määrä,
■ liotus.

Annostelijoiden täyttäminen

1. Vedä pesuainekotelo auki.
:Varoitus
Silmien / ihon ärsytys!
Jos pesuainekotelo avataan laitteen 
käydessä, pesu-/huuhteluainetta voi 
päästä valumaan ulos.
Avaa kotelo varovasti.
Jos pesu-/huuhteluainetta pääsee 
silmiin tai iholle, huuhtele 
huolellisesti.
Jos nielet vahingossa aineita, 
hakeudu lääkäriin.
16



Laitteen käyttö    fi
2. Kaada pesuaine ja/tai huuhteluaine 
lokeroon.

Huomautuksia
■ Noudata aina valmistajan ohjeita, 

kun annostelet pesu-, puhdistus-, 
huuhtelu- ja tahranpoistoaineita.

■ Ohenna paksu tekstiilien huuhtelu- ja 
hoitoaine vedellä. Näin estät 
tukkeumat.

■ Ole varovainen, kun avaat 
pesuainekotelon laitteen käydessä.

■ Jos olet valinnut yksilöllisen 
kuivausohjelman, älä lisää 
pesuainetta ja/tai huuhteluainetta 
koneeseen. 

Nestemäisen pesuaineen annostelija*
*mallista riippuen

Aseta nestemäisen pesuaineen 
annostelija paikalleen oikean 
pesuainemäärän annostelemiseksi:
1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina 

sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan 
pois paikaltaan.

2. Siirrä annostelijaa eteenpäin, taivuta 
sitä alaspäin ja lukitse paikalleen.

3. Asenna kotelo takaisin paikalleen.

Huomautus:  Älä käytä annostelijaa 
geelimäiseen pesuaineeseen tai 
pesupulveriin tai ohjelmiin, joissa on 
esipesu tai jos olet valinnut ajastinajan.

Malleissa, joissa ei ole nestemäisen 
pesuaineen lokeroa, laita nestemäinen 
pesuaine sopivaan annostelijaan ja laita 
se rumpuun.

Ohjelman käynnistäminen
Valitse A (Käynnistys/Tauko). 
Merkkivalo palaa ja ohjelma käynnistyy.

Huomautus:  Jos haluat varmistaa, että 
ohjelman asetuksia ei voida muuttaa 
tahattomasti, valitse lapsilukko. 

Näyttöruudussa näkyy ajastinohjelman 
käydessä ajastinaika, tai ohjelman kesto 
ja ohjelmavaiheen symboli, kun 
kuivaava pyykinpesukone on 
käynnistynyt.
Näyttöruutu ~ Sivu 10 

Lapsilukko
Voit lukita kuivaavan pesukoneen, jotta 
asetuksia ei voida muuttaa tahattomasti. 
Aktivoi tätä varten lapsilukko, kun 
ohjelma on käynnistynyt.
Aktivointi/deaktivointi: Kosketa 
näppäintä 5 (Ajastin) ja pidä näppäin 
painettuna noin 5 sekuntia. Näytössä 
näkyy symboli @. Jos näppäinääni on 
aktivoitu, kuulet akustisen signaalin.

Lokero I Pesuaine esipesua varten.

Lokero i Huuhteluaine, tärkki. Älä ylitä 
suurinta sallittua täyttömäärää.

Lokero II Pesuaine pääpesua varten, 
vedenpehmennin, valkaisuaine, 
tahranpoistoaine.

Lokero A Nestemäisen pesuaineen 
annosteluun.
17
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■ @ palaa: lapsilukko on aktivoitu.
■ @ vilkkuu: lapsilukko on aktiivinen 

ja ohjelmavalitsinta on kierretty. 
Estääksesi ohjelman päättymisen 
aseta ohjelmavalitsin uudelleen 
alkuperäisen ohjelman kohdalle. 
Symboli syttyy uudelleen.

Huomautus:  
Lapsilukko pysyy aktivoituna seuraavan 
ohjelman käynnistymiseen saakka, 
myös sen jälkeen, kun kuivaava 
pyykinpesukone on kytketty pois päältä. 
Deaktivoi tässä tapauksessa lapsilukko 
ennen kuin ohjelma käynnistyy, ja 
aktivoi se tarvittaessa uudelleen 
ohjelman käynnistymisen jälkeen.

Pyykin lisääminen tai 
poistaminen
Kun ohjelma on käynnistynyt, pyykkiä 
voidaan tarvittaessa lisätä tai poistaa.
Valitse A (Käynnistys/Tauko). 
Kuivaava pyykinpesukone tarkastaa, 
voidaanko täyttömäärää muuttaa.

Huomautuksia
■ Jos rummun vedenkorkeus on 

ylhäällä, lämpötila on korkea tai jos 
rumpu pyörii, luukku pysyy 
turvallisuussyistä lukittuna eikä 
täyttömäärää voida muuttaa. 
Jos näytössä näkyy seuraava:
A:02 + PAUS (TAUKO) ~ 
täyttömäärää ei voida muuttaa. Jatka 
ohjelmaa valitsemalla näppäin 
A (Käynnistys/Tauko).
} + OPEn (AUKI) palavat ~ 
täyttömäärää voidaan muuttaa.

■ Älä avaa luukkua ennen kuin 
molemmat symbolit } + OPEn 
(AUKI) palavat.

■ Älä jätä luukkua auki pidemmäksi 
aikaa – pyykistä voi valua vettä.

■ Taukotoimintoa ei voi aktivoida 
kuivausvaiheen aikana.

Ohjelman vaihtaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän 
ohjelman, voit muuttaa ohjelman 
seuraavasti:
1. Valitse A (Käynnistys/Tauko).
2. Valitse toinen ohjelma. Muuta 

tarvittaessa ennakkoasetusta ja/tai 
valitse toinen lisätoiminto.

3. Valitse A (Käynnistys/Tauko). Uusi 
ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttäminen tai 
lopettaminen

Ohjelmat, joissa on korkea lämpötila:
1. Valitse A (Käynnistys/Tauko).
2. Pyykin jäähdyttäminen: valitse 

Huuhtelu.
3. Valitse A (Käynnistys/Tauko).

Ohjelmat, joissa on matala lämpötila:
1. Valitse A (Käynnistys/Tauko).
2. Valitse Veden poisto rai Linkous.
3. Valitse A (Käynnistys/Tauko).

Kuivausohjelmat:
1. Valitse Kuivaus tai Hellävarainen 

kuivaus.
2. Kosketa näppäintä 5 (Kuivaus) ja 

aseta kuivausajaksi 15 minuuttia.
3. Valitse A (Käynnistys/Tauko).
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Ohjelma päättyminen
– 0 – tai – – – – (Huuhtelu stop = ilman 
veden poistoa/loppulinkousta) näkyy 
näytössä ja kuulet merkkiäänen. 
Merkkiäänen asettaminen ~ Sivu 27 
Jos olet valinnut $ (Huuhtelu stop = 
ilman veden poistoa/loppulinkousta), 
paina näppäintä A (Käynnistys/Tauko) 
käynnistääksesi veden poiston/
loppulinkouksen.

Huomautuksia
■ Ohjelma jatkuu veden poistolla ja 

pyykin linkouksella (oletusasetuksen 
mukainen linkousnopeus voidaan 
muuttaa ennalta).

■ Jos haluat vain poistaa veden, paina 
n. 1 min kuluttua ohjelman 
käynnistymisestä valitsinta 
A (Käynnistys/Tauko) ennen kuin 
linkous alkaa, käännä sitten 
ohjelmavalitsin asentoon Ú Pois 
päältä. Ohjelma keskeytyy ja luukun 
lukitus avautuu. Voit ottaa pyykin 
pois koneesta.

■ Jos sana kuuma vilkkuu näytössä 
ennen kuin kuivausvaihe päättyy, 
rummun lämpötila on korkea. 
Rummun jäähdytysohjelma käy, 
kunnes lämpötila rummussa on 
laskenut.

Pesun/kuivauksen jälkeen

1. Avaa luukku ja poista pyykki.
2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 

Ú Pois päältä. Laite kytkeytyy pois 
päältä. 

3. Sulje vesihana.
Ei tarpeen Aqua-Stop-malleissa. 
~ Sivu 37 

Huomautuksia
■ Älä jätä pyykkiä rumpuun. Rumpuun 

jäänyt pyykki saattaa seuraavassa 
pesussa kutistua tai värjätä muuta 
pyykkiä.

■ Poista kaikki vieraat esineet 
rummusta ja kumitiivisteestä – 
ruostumisvaara.

■ Jätä pesuainekotelo ja luukku auki, 
jotta jäännösvesi pääsee 
haihtumaan.

■ Ota pyykki aina pois koneesta.
■ Odota aina, kunnes ohjelma on 

päättynyt, sillä laite voi olla vielä 
lukittu. Kytke laite sitten pois päältä 
ja odota lukon avautumismerkkiä.

■ Kun näyttöruudun valo on sammunut 
ohjelman päätyttyä, 
energiansäästötila on aktiivinen. 
Aktivoi valitsemalla joku näppäin.
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fi    Ohjelmataulukko
/ Ohjelmataulukko
Ohjelmataulukko

Ohjelma ohjelmavalitsimessa

Ohjelma/pyykkilaji Lisävalinnat/tiedot
Ohjelman nimi
Lyhyt selostus ohjelmasta ja tekstiilityypit, joille ohjelma sopii.

suurin täyttömäärä standardin 
EN50229 mukaan
suurin täyttömäärä pesua varten/
suurin täyttömäärä kuivausta varten

valittavissa oleva lämpötila °C

valittavissa oleva linkousnopeus r/
min

mahdolliset lisätoiminnot pesua var-
ten

mahdolliset asetukset kuivausta var-
ten

Puuvilla
Kulutusta ja kuumuutta kestävät puuvilla- tai pellavatekstiilit.
Huomautus:  
 * Pienempi täyttömäärä G lisätoimintoja varten.

max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

Ž (kylmä) – 90 °C

$ – 1400 r/min

G, F, O, p

Aut 1, Aut 2

+ Esipesu
Energiatehokas ohjelma runsaasti likaantuneille kulutusta kestäville 
puuvilla- tai pellavatekstiileille.
Huomautus:  
 * Pienempi täyttömäärä G lisätoimintoja varten.

max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

Ž (kylmä) – 90 °C

$ – 1400 r/min

G, F, O, p

Aut 1, Aut 2

Siliävät
Synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.

max. 3,5 kg/2,5 kg

Ž (kylmä) – 60 °C

$ – 1000 r/min

G, F, O, p

Aut 1, Aut 2

Mix
Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä.

max. 3,5 kg/2,5 kg

Ž (kylmä) – 60 °C

$ – 1400 r/min

G, F, O, p

Aut 1, Aut 2
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Hienopesu/Silkki
Hellävaraista käsittelyä vaativat, pesunkestävät tekstiilit, esimerkiksi 
silkki, satiini, synteettiset kuidut tai sekoitekankaat.
Huomautus:  
Käytä konepesuun sopivaa hienopesuun tai silkille tarkoitettua pyy-
kinpesuainetta.

max. 2,0 kg

Ž (kylmä) – 40 °C

$ – 800 r/min

G, O, p

 – 

W Villa
Käsin- ja konepesun kestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoi-
tetta. Erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estä-
miseksi, pidemmät ohjelmatauot (tekstiilit ovat pesuvedessä).
Huomautus:  
■ Eläinperäinen villa, esim. angora, alpakka, laama, lammas. 
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.

max. 2,0 kg

Ž (kylmä) – 40 °C

$ – 800 r/min

 – 

 – 

Huuhtelu
Vesipesun kestävät tekstiilit, lisähuuhtelu ja linkous.

max. 7,0 kg

 – 

$ – 1400 r/min

O, p

 – 

Linkous
Lisälinkous valinnaisella linkousnopeudella.

max. 7,0 kg

 – 

400 – 1400 r/min

p

 – 

Veden poisto
Veden poisto rummusta, esimerkiksi kun huuhtelu on pysäytetty $.

max. 7,0 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Superpika 15’ /Wash&Dry 60’
Pienille määrille (≤1 kg) kevyesti likaantuneita vaatteita, jotka ovat 
puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua. Noin 
15 min pesuaika.  Jos valitsit kuivaustoiminnon, tätä seuraa n. 45 
min pituinen kuivausprosessi. 
Huomautus:  
 * Pienempi täyttömäärä G lisätoimintoja varten.

max. 3,5 (2,0)* kg/1,0 kg

Ž (kylmä) – 40 °C

$ – 1000 r/min

G, O

Aut 1

Ohjelma/pyykkilaji Lisävalinnat/tiedot
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Allergia+ 
Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.
Huomautus:  
■ Pidempi pesuaika määrätyssä lämpötilassa, vettä lisätään taval-

lista enemmän ja huuhtelu kestää kauemmin, joten ohjelma 
soveltuu erityisesti silloin, kun pesutuloksen tulee olla tavallista 
hygieenisempi tai kun pestään erittäin herkkäihoisten pyykkiä.

■  * Pienempi täyttömäärä G lisätoimintoja varten.

max. 7,0 (4,0)* kg/4,0 kg

Ž (kylmä) – 60 °C

$ – 1400 r/min

G, F, O, p

Aut 1, Aut 2

Nukkahuuhtelu
Erikoisohjelma rummun puhdistukseen tai nukan poistoon: 
90 °C = antibakteerinen ohjelma, älä käytä pesuainetta. 
40 °C = antibakteerinen ohjelma; voidaan käyttää rummun puhdis-
tukseen tarkoitettua erikoispesuainetta. 
Ž (kylmä) = huuhteluohjelma, jolla poistetaan pesukoneen rumpuun 
kuivausvaiheen aikana kertynyt nukka.

max. 0,0 kg

Ž (kylmä), 40, 90 °C

400 – 1400 r/min

 – 

 – 

Refresh
Hajuja poistava ja ryppyjä siloittava ohjelma, joka sopii villalle, pella-
valle, puvuille jne., joita ei tarvitse pestä usein.

max. 1,0 kg

 – 

 – 

 – 

 – 

Hellävarainen kuivaus 
Yksittäinen hellävarainen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseksi 
matalassa lämpötilassa, 
- valinnalla Aut1 pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa, 
- valinnalla Aut2 pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa, 
- valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 
min
Huomautus:  
** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen 

jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen.

max. 2,5 kg

 – 

 – 

 – 

 Aut 1, Aut 2, Aikakuivaus**

Kuivaus 
Normaali yksittäinen kuivausohjelma vaatteiden kuivaamiseen kor-
keammassa lämpötilassa.
- valinnalla Aut1 pyykistä tulee automaattisesti kaappikuivaa, 
- valinnalla Aut2 pyykistä tulee automaattisesti erittäin kuivaa, 
- valittavissa manuaalisesti määritetty kuivausaika 30, 60, 90 - 120 
min.
Huomautus:  
** 15 minuuttia pitkä kuivausaika on tarkoitettu pyykin ja koneen 

jäähdyttämiseen kuivausprosessin jälkeen.

max. 4,0 kg

 – 

 – 

 – 

 Aut 1, Aut 2, Aikakuivaus**

Ohjelma/pyykkilaji Lisävalinnat/tiedot
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Kuivaustaulukko

Puuvilla-/kirjopyykki (puuvilla- tai pellavatekstiilit kuten alusvaatteet, T-paidat, puserot, housut, keittiölii-
nat)

Paino kuivana kg 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0  3,0 3,0  4,0  0,5  1,0  2,0  2,5

Arvioitu kuivausaika min Säädettävissä oleva kuivaus-
aika min

Kaappi-
kuiva Aut1 < 60 60  85 85 120 120  160

30 60 90 120
Erittäin 
kuiva Aut2 < 65 65  100 100 140 140 170

Suositusohjelma Kuivaus (automaattinen) Kuivaus (aika)

Peitteet/froteevaatteet (suurikokoiset ja paksut puuvillatekstiilit kuten froteepyyhkeet, lakanat, pöytäliinat, 
farkut, työvaatteet)

Paino kuivana kg 0,5 1,0 1,0  2,0 2,0 3,0 3,0  4,0  0,5  1,0  1,5  2,0

Arvioitu kuivausaika min Säädettävissä oleva kuivaus-
aika min

Kaappi-
kuiva Aut1 < 70 70  95 95 130 130  170

30 60 90 120
Erittäin 
kuiva Aut2 < 75 75  110 110  150 150 180

Suositusohjelma Kuivaus (automaattinen) Kuivaus (aika)

Siliävät (synteettiset tai sekoitekankaiset tekstiilit kuten paidat, urheiluvaatteet, hellävaraista käsittelyä 
vaativat tekstiilit)

Paino kuivana kg 0,5  1,0 1,0 2,0 2,0  2,5  0,5  1,0  1,5  2,0

Arvioitu kuivausaika min Säädettävissä oleva kuivaus-
aika min

Kaappi-
kuiva Aut1 < 55 55  95 95  130

30 60 90 120
Erittäin 
kuiva Aut2 < 65 65  130 130 160

Suositusohjelma Hellävarainen kuivaus (automaattinen) Hellävarainen kuivaus (aika)

± Ajat ovat arvioituja aikoja, joiden perustana on normaali täyttömäärä, vakio linkousohjelma ja tavan-
omainen huoneen lämpötila. 

± Pisin valittavissa oleva kuivausaika on 120 min. Jos pyykki painaa enemmän kuin 2,5 kg, valitse auto-
maattikuivaus. Tämä toiminto on suositeltava hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi energiaa säästä-
en. 15 minuutin kuivausohjelma on tarkoitettu pyykin jäähdytykseen. 
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fi    Ohjelma-asetusten muuttaminen
Tärkkäys

Huomautus:  Pyykkiä ei saa käsitellä 
huuhteluaineella.

Nestemäistä tärkkiä voidaan käyttää 
kaikissa pesuohjelmissa. Kaada tärkki 
lokeroon M valmistajan ohjeen mukaan 
(puhdista ensin tarvittaessa).

Värjääminen/valkaisu
Käytä värjäystä vain tavanomaisiin 
kotitaloustarpeisiin. Suola voi 
vahingoittaa terästä! Noudata 
värjäysvärin valmistajan ohjeita! Älä 
valkaise pyykkiä kuivaavassa 
pyykinpesukoneessa!

Liotus

1. Kaada liotusainetta/pesuainetta 
valmistajan ohjeen mukaan 
lokeroon II.

2. Aseta ohjelmavalitsin kohtaan 
Puuvilla 60 °C ja valitse 
A (Käynnistys/Tauko). 

3. Valitse noin 10 minuutin kuluttua 
A (Käynnistys/Tauko). 

4. Valitse tarvittavan liotusajan jälkeen 
uudelleen A (Käynnistys/Tauko), 
jos haluat jatkaa ohjelmaa, tai vaihda 
ohjelmaa.

Huomautus:  
Laita koneeseen samanväristä pyykkiä. 
Pesuainetta ei tarvitse lisätä, pesuun 
käytetään liotusvettä.

0 Ohjelma-asetusten 
muuttaminen

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Voit muuttaa valitun ohjelman 
oletusasetuksia. Voit muuttaa asetuksia 
myös valitun ohjelman käydessä. 
Vaikutus riippuu siitä, miten pitkälle 
ohjelma on edennyt.

°C (Lämpötila)
( Voit muuttaa näytössä näkyvää 
pesulämpötilaa. Korkein valittavissa 
oleva pesulämpötila riippuu valitusta 
ohjelmasta. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 
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0 (Ajastin)
0 Siirtää ajastinajan 
myöhäisemmäksi (ohjelman 
päättymisen).

Huomautus:  
Ohjelman kesto näkyy näytössä, kun 
valitset ohjelman. Ohjelman kesto 
muuttuu automaattisesti ohjelman 
käydessä, jos ohjelman kestoa on 
muutettava, esim. ohjelman 
oletusasetusten muutosten takia.

Ohjelman päättymisaika voidaan valita 
ennen ohjelman käynnistymistä ennalta 
tunnin jaksoissa enintään 24h.
Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä 
näkyy esivalittu aika, esim.8h, ja se 
pienenee ohjelman käynnistymiseen 
saakka. Sitten näytössä näkyy ohjelman 
kesto, esim. 2:30.
Kun ohjelma on käynnistynyt, esivalittu 
aika voidaan muuttaa seuraavasti:

1. Valitse A (Käynnistys/Tauko).
2. Valitse näppäin 5 (Ajastin) ja muuta 

ajastinaikaa.
3. Valitse A (Käynnistys/Tauko).

0 (Linkousnopeus)
8 Linkousnopeutta voidaan muuttaa 
etukäteen ja ohjelman kuluessa (r/min, 
kierrosta minuutissa) riippuen siitä, 
miten pitkälle ohjelma on edennyt. 
Asetus $ (Huuhtelu stop = ilman 
veden poistoa/loppulinkousta), pyykki 
jää viimeisen huuhtelukerran jälkeen 
veteen. Suurin mahdollinen 
linkousnopeus riippuu ohjelmasta ja 
laitteen mallista. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

5 (Kuivaus)
@ Kuivaustoiminto voidaan aktivoida, 
deaktivoida ja säätää tällä valitsimella. 
Yhtäjaksoinen peseminen ja 
kuivaaminen on mahdollista vain 
automaattisessa käyttötilassa. Jos 
valitset pelkän kuivausohjelman, 
käytettävissä on automaattinen kuivaus 
tai aikakuivaus, jolloin kuivauksen kesto 
on valittavissa.

Huomautuksia
■ Ohjelmavalitsin asennossa Kuivaus 

tai Hellävarainen kuivaus kunkin 
kuivausohjelman valitsemista varten. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 
Kuivauksen vakiokäyttötila on Aut1. 
Tässä käyttötilassa kuivausaika 
säätyy pyykin määrän mukaan. 
Tuloksena on kaappikuiva pyykki. 
Kuivaustilaksi voidaan asettaa Aut2, 
jolloin saadaan erittäin kuivaa 
pyykkiä, tai kuivausaika voidaan 
esivalita painamalla valitsinta 5 
(Kuivaus).
Kaappikuiva (Aut1): 
Yksikerroksiselle pyykille. Vaatteet 
voidaan laskostaa tai ripustaa 
kaappiin.
Erittäin kuiva (Aut2): Pyykki, jossa 
on paksuja, monikerroksisia 
kappaleita, joita on kuivattava 
pidempään. Vaatteet voidaan 
laskostaa tai ripustaa kaappiin. 
Pyykki on kuivempaa kuin 
kaappikuiva.

■ Pesuohjelmien ohjelmavalinta ja 
haluttaessa pestä ja kuivata 
yhtäjaksoisesti (vain mahdollista 
ohjelmalla Puuvilla, +Esipesu, 
Siliävät, Mix, Superpika 15’ ja 
Allergia+). 

1. Paina valitsinta 5 (Kuivaus) ja 
aktivoi toiminto Aut1 tai Aut2. 

2. Älä ylitä kuivauksen suurinta sallittua 
täyttömäärää. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

3. Pesuohjelman suurin sallittu 
linkousnopeus valitaan 
automaattisesti, jotta saavutetaan 
hyvä kuivaustulos.
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\ Lisätoimintojen valinta
Lisätoimintojen valinta

Voit valita haluamasi lisätoiminnot 
koskettamalla kyseistä näppäintä.

G (SpeedPerfect)
( Lyhyempi pesuaika, pesuteho 
verrattavissa vakio-ohjelmaan. 

Huomautus:  Älä ylitä suurinta sallittua 
täyttömäärää.
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

F (EcoPerfect)
0 Energiankäytöltään optimoitu pesu 
matalamman lämpötilan ansiosta 
pesutehon pysyessä muuttumattomana.

Huomautus:  Pesulämpötila on 
matalampi kuin  valittu lämpötila. 
Erityisiin hygieniavaatimuksiin soveltuu  
ohjelma Allergia+. 
Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 

à (Huuhtelu plus)
8 Lisähuuhtelu. Alueille, jossa vesi on 
hyvin pehmeää, tai paremman 
huuhtelutuloksen saavuttamiseksi.

p (Helposti silitettävä) 
@ Erikoislinkous ja sitä seuraava 
pöyhintä. Hellävarainen loppulinkous - 
pyykin jäännöskosteus vähän 
korkeampi.
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M Merkkiäänen 
asettaminen

Merkkiäänen asettaminen

1. Aktivoi merkkiäänen asetustila

Kierrä kohtaan 
Ú Pois päältä.

Kierrä yksi askel 
myötäpäivään.

Paina ja pidä painettuna näppäin ° C 
+ kierrä yksi askel myötäpäivään.

 Vapauta näppäin.

2.a Aseta äänenvoimakkuus näppäinäänille

Paina näppäintä 0 kunnes 
haluamasi äänenvoimakkuus 
on saavutettu.

Siirry vaiheeseen 
2.b tai

Käännä kohtaan 
Ú Pois päältä, 
jolloin poistut merkkiäänen 
voimakkuuden asetustilasta.

2.b Äänenvoimakkuuden valinta viestiäänille

Kierrä yksi askel 
myötäpäivään.

Paina näppäintä 0 
kunnes haluamasi 
äänenvoimakkuus on 
saavutettu.

Käännä kohtaan 
Ú Pois päältä, 
jolloin poistut merkkiäänen 
voimakkuuden asetustilasta.
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2 Puhdistus ja huolto
Puhdistus ja huolto

:Varoitus
Sähköiskun vaara!
Jännitteisten osien koskeminen 
aiheuttaa hengenvaaran.
Kytke laite pois päältä ja irrota 
verkkopistoke.

:Varoitus
Myrkytysvaara!
Liuotinpohjaiset puhdistusaineet, esim. 
petrolieetteri, voivat aiheuttaa 
kuivaavassa pyykinpesukoneessa 
myrkyllisiä höyryjä.
Älä käytä liuotinpohjaisia 
puhdistusaineita.

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen
Liuotinpohjaiset puhdistusaineet, esim. 
petrolieetteri, voivat vaurioittaa 
kuivaavan pesukoneen pintaa ja osia.
Älä käytä liuotinpohjaisia 
puhdistusaineita.

Koneen runko/ohjauspaneeli

■ Poista pesu- ja puhdistusainejäämät 
välittömästi.

■ Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
■ Älä käytä karkeita liinoja, sieniä tai 

puhdistusaineita (ruostumattoman 
teräksen puhdistusaineita).

■ Älä puhdista laitetta painepesurilla.

Rumpu
Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä 
käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto
Ei tarpeen, jos pesuaine annostellaan 
oikein. Jos kalkinpoisto kuitenkin on 
tarpeen, noudata kalkinpoistoaineen 
valmistajan ohjeita. Sopivia 
kalkinpoistoaineita on saatavana 
nettisivujemme tai huoltopalvelumme 
kautta. ~ Sivu 35 

Pesuainekotelon 
puhdistaminen

Jos kotelossa on pesu- tai 
huuhteluainejäämiä:
1. Vedä pesuainekotelo auki. Paina 

sisäosa alas ja ota kotelo kokonaan 
pois paikaltaan.

2. Poista sisäosa sormellasi, paina 
sisäosaa ylöspäin.

3. Puhdista pesuainelokero ja sisäosa 
vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.

4. Kiinnitä sisäosa ja lukitse se 
paikalleen (työnnä sylinteri 
ohjaintapin päälle).

5. Aseta pesuainekotelo paikalleen.

Huomautus:  Jätä pesuainekotelo auki, 
jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.
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Poistovesipumppu tukossa

:Varoitus
Palovamman vaara!
Pesuvesi on kuumaa, kun peset pyykkiä 
korkeassa lämpötilassa. Kuuman 
pesuveden koskettaminen voi aiheuttaa 
palovamman. 
Anna pesuveden jäähtyä.

1. Sulje vesihana estääksesi lisäveden 
tulon ja varmista, että vesi poistuu 
pesuvesipumpun kautta.

2. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 
Ú Pois päältä. Irrota verkkopistoke.

3. Avaa huoltoluukku.
4. Poista poistovesiletku pidikkeestä.

5. Poista luukun kansi, valuta pesuvesi 
sopivaan astiaan. Paina luukun 
kantta ja aseta poistovesiletku 
pidikkeeseen.
Huomautus:  Letkusta voi tulla 
jäännösvettä.

6. Kierrä pumpun kansi varovasti auki. 
Puhdista sisäosa, pumpun kannen 
kierteet ja pumpun kotelo 
(pesuvesipumpussa olevan 
siipipyörän pitää päästä pyörimään).

7. Aseta pumpun kansi takaisin 
paikalleen ja kierrä se kiinni. 
Kädensijan pitää olla 
pystyasennossa.

8. Sulje huoltoluukku. Asenna irrotettu 
huoltoluukku tarvittaessa ensin 
paikalleen.

Huomautus:  Estääksesi 
käyttämättömän pesuaineen joutumisen 
viemäriin seuraavan pesukerran 
yhteydessä: kaada 1 litra vettä 
lokeroon II ja käynnistä Linkous tai 
Veden poisto.

Viemäriputkessa oleva 
poistovesiletku tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 
Ú Pois päältä. Irrota verkkopistoke.

2. Löystytä letkunkiristin, irrota letku 
varovasti. Letkusta voi tulla 
jäännösvettä.

3. Puhdista poistovesiletku ja 
viemäriputken tulppa.

4. Liitä poistovesiletku taas paikalleen 
ja varmista liitäntäkohta 
letkunkiristimellä.
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Tulovesiletkussa oleva 
suodatin tukossa

:Varoitus
Hengenvaara!
Älä upota Aqua-Stop-turvalaitetta veteen 
(sisällä on sähköventtiili).

Vähennä ensin vedenpainetta 
tulovesiletkussa:
1. Sulje vesihana.
2. Valitse jokin ohjelma (paitsi Linkous 

tai Veden poisto).
3. Valitse A (Käynnistys/Tauko). 

Anna ohjelman käydä noin 40 s.
4. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 

Ú Pois päältä. Irrota verkkopistoke.
5. Puhdista vesihanassa oleva 

suodatin:
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista suodatin pienellä harjalla.

6. Puhdista laitteen takasivulla oleva 
suodatin:
Poista letku laitteen takaa.
Ota ilmansuodatin pihdeillä pois 
paikaltaan ja puhdista se.

7. Liitä letku ja varmista tiiviys.

Ilmansuodatin tukossa

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan 
Ú Pois päältä. Irrota verkkopistoke.

2. Avaa huoltoluukku ja ota se pois 
paikaltaan.

3. Ota ilmansuodatin pois paikaltaan.

4. Poista nukka ilmansuodattimesta 
harjalla juoksevan veden alla.

5. Laita ilmansuodatin takaisin 
paikalleen.

6. Aseta huoltoluukku takaisin 
paikalleen ja sulje luukku.
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3 Häiriöt ja niiden 
korjaaminen

Häiriöt ja niiden korjaaminen

Hätäaukaisu esim. 
sähkökatkon sattuessa
Ohjelma jatkuu, kun sähkö on taas 
käytettävissä. Jos kuitenkin haluat 
poistaa pyykin, luukku voidaan avata 
seuraavalla tavalla:

:Varoitus
Palovamman vaara!
Kun peset pyykkiä korkeassa 
lämpötilassa, kuuman pesuveden tai 
pyykin koskettaminen voi aiheuttaa 
palovamman.
Anna pyykin jäähtyä tarvittaessa.

:Varoitus
Loukkaantumisvaara!
Voit loukata kätesi, jos kosketat 
pyörivää rumpua.

Älä laita kättäsi pyörivään rumpuun. 
Odota, kunnes rumpu lakkaa 
pyörimästä.

Huomio!
Vesivahinko
Vesivuoto voi aiheuttaa vaurioita.
Älä avaa luukkua, jos luukun lasista 
näkyy vettä.

1. Käännä ohjelmavalitsin kohtaan
Ú Pois päältä. Irrota verkkopistoke.

2. Poista pesuvesi. 
3. Vedä hätäavaaja alaspäin työkalulla 

ja vapauta se.
Luukku voidaan nyt avata.

Näyttöruudun tiedot

Näyttö Syy/aputoimenpide
A:01 Sulje luukku välittömästi, koska veden korkeus nousee. Jos ohjelma keskeytyy, 

näytössä näkyvät vuorotellen A:01 ja OPEn (AUKI).
A:02 Luukku on lukittu turvallisuussyistä (veden korkeus ja/tai lämpötila on liian kor-

kea). 
■ Pesuohjelma: Taukotilassa A:02 ja PAUS (TAUKO) näkyvät näytössä vuoro-

tellen. Jos haluat avata luukun, odota, että lämpötila on laskenut vähän tai 
poista vesi (valitse esim. Linkous tai Veden poisto).

■ Kuivausohjelma: Jos haluat avata luukun, odota, kunnes lämpötila on laske-
nut vähän, tai aseta 15 minuutin kuivausohjelma jäähdyttääksesi pyykin. 

Jos A:02 näkyy näytössä usein kuivausohjelman lopussa:
■ Puhdista ilmansuodatin ~ Sivu 30 
■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu Ž (kylmä) ilman pyykkiä.

A:03 Luukkua ei saa lukittua tai lukitusta ei saa avattua korkean lämpötilan takia. Anna 
kuivaavan pyykinpesukoneen olla päällä noin 1 min. Laite voidaan sitten taas 
lukita/lukitus avata.
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Häiriöt ja niiden korjaaminen

hot Luukkua ei saa avattua kuivausohjelman jälkeen liian korkean lämpötilan takia. 
Jäähdytysprosessi jatkuu, kunnes näyttö sammuu, jonka jälkeen luukku voidaan 
avata.

¹ ■ Vilkkuu (laitteeseen ei tule vettä): Onko vesihana auki?  Onko tulovesisuoda-
tin tukossa? Puhdista tulovesisuodatin ~ Sivu 30 
Onko tulovesiletku taittunut tai tukossa?

■ Palaa (veden paine matala): Vain tiedoksi. Tämä ei vaikuta ohjelman kes-
toon. Ohjelman kesto on pidentynyt.

E:18 Poistovesipumppu tukossa; puhdista poistovesipumppu.  Puhdista viemäriput-
kessa oleva poistovesiletku. 

ªªª ■ Pidä näppäin 5 (Kuivaus) painettuna 3 s poistaaksesi näytön.
■ Puhdista ilmansuodatin ~ Sivu 30 
■ Käynnistä ohjelma  Nukkahuuhtelu Ž (kylmä) ilman pyykkiä.

LO kg, HI kg Pyykin määrää koskeva tieto. Palaa, kun kuivausvaihe on päättynyt.
LO kg: pieni määrä kuivattavaa pyykkiä, 
HI kg: hyvin suuri määrä kuivattavaa pyykkiä.

Muut näytöt Käännä ohjelmavalitsin kohtaan Ú Pois päältä. Laite kytkeytyy pois päältä. 
Odota 5 s ja kytke laite taas päälle. Jos näyttö ilmestyy uudelleen, ota yhteys huol-
topalveluun. 

Näyttö Syy/aputoimenpide

Viat Syy/aputoimenpide
Laitteesta vuotaa vettä. ■ Varmista poistovesiputken oikea kiinnitys.

■ Tiivistä tulovesiletkun kierreliitäntä.

Laitteeseen ei tule vettä.
Pesuaineen jakelu ei 
toimi.

■ Oletko valinnut A (Käynnistys/Tauko) ?
■ Onko vesihana auki?
■ Onko suodatin tukossa? Puhdista suodatin ~ Sivu 30 
■ Onko tulovesiletku taittunut tai puristuksissa?

Pesukoneen luukkua ei 
saa avattua.

■ Turvatoiminto aktiivinen. Onko ohjelma pysähtynyt?
■ Oletko valinnut $ (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta)? 
■ Voidaanko avata vain lukon hätäaukaisun avulla? ~ Sivu 31 
■ Onko lapsilukko aktiivinen? Deaktivoi ~ Sivu 17 

Ohjelma ei käynnisty. ■ Oletko valinnut A (Käynnistys/Tauko) tai 5 (Ajastin)?
■ Onko luukku kiinni?
■ Onko lapsilukko aktiivinen? Deaktivoi ~ Sivu 17 

Pesuvesi ei ole poistunut 
koneesta.

■ Oletko valinnut $ (Huuhtelu stop = ilman veden poistoa/loppulinkousta)? 
■ Puhdista poistovesipumppu ~ Sivu 29 
■ Puhdista poistoputki/poistovesiletku. 

Rummussa ei näy vettä. Tämä ei ole vika - vesi on näkyvän alueen alapuolella.
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Linkoustulos ei ole riittä-
vän hyvä.
Pyykki märkää/liian kos-
teaa.

■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä on pysäyttänyt linko-
uksen, pyykki on rummussa epätasaisesti. Laita koneeseen sekä suuriko-
koisia että pieniä tekstiilejä.

■ Oletko valinnut liian pienen linkousnopeuden? 

Linkousjakso käynnistyy 
useita kertoja.

Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän.

Huuhteluainelokerossa 
on jäännösvettä.

■ Tämä ei ole vika – ei heikennä huuhteluaineen tehoa.
■ Poista tarvittaessa sisäosa. Puhdista pesuainekotelo ja aseta se takaisin 

paikalleen. 

Lokero M ei tyhjenne 
kunnolla.

Poista sisäosa. Puhdista pesuainekotelo ja aseta se takaisin paikalleen. 

Kuivaavasta pyykinpesu-
koneessa on epämiellyt-
tävä haju.

■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu 90 °C ilman pyykkiä. 
■ Käytä tavanomaisia pyykinpesuaineita.

Tilanäyttö * palaa. 
Pesuainekotelosta voi 
tulla vaahtoa.

Käytitkö liian paljon pesuainetta?
■ Sekoita 1 ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja kaada se 

lokeroon II. (Ei ulkoilu- ja urheiluvaatteille tai untuvatäytteisille tekstiileille!)
■ Vähennä pesuainemäärää seuraavan pyykinpesun yhteydessä.
■ Käytä yleisesti saatavana olevia matalavaahtoisia pesu- ja huuhteluaineita, 

jotka sopivat käytettäviksi kuivaavassa pyykinpesukoneessa.

Koneen epätavallisen 
kova ääni, värinä ja "vael-
taminen" linkousvaiheen 
aikana.

■ Onko laite asennettu suoraan? Asenna laite suoraan ~ Sivu 42 
■ Onko laitteen jalat kiinnitetty kunnolla? Varmista laitteen jalkojen kiinnitys 
~ Sivu 42 

■ Onko kuljetustuet poistettu? Kuljetustukien poistaminen ~ Sivu 38 

Näyttöruutu/merkkivalot 
eivät toimi laitteen käy-
dessä.

■ Sähkökatko? 
■ Sulake lauennut tai palanut? Kytke sulake päälle/vaihda sulake.
■ Jos vika ilmenee toistuvasti, ota yhteys huoltopalveluun ~ Sivu 35 

Ohjelman kesto muuttuu 
pesuvaiheen aikana.

■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistusjärjestelmä tasaa täyttömäärän. 
■ Tämä ei ole vika - vaahdonilmaisujärjestelmä aktiivinen. Lisähuuhtelu.

Pyykissä on pesuainejää-
miä.

■ Fosfaatittomat pesuaineet sisältävät toisinaan veteen liukenemattomia jää-
miä.

■ Valitse Huuhtelu tai harjaa kuivunut pyykki.

Linkousääni kuivauksen 
aikana.

Tämä on uusi prosessi, jota kutsutaan lämpölinkoukseksi. Sen tarkoituksena 
on pienentää energiankulutusta kuivauksen aikana.

Pyykkiin on jäänyt pesun 
yhteydessä eri väristä 
nukkaa edellisestä kui-
vauskerrasta.

Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu Ž (kylmä) ilman pyykkiä poistaaksesi 
nukan, joka on kertynyt rumpuun kuivausvaiheen aikana.

Tuloveden virtausääni 
kuvauksen aikana, vesi-
hanan symboli vilkkuu 
kuivauksen aikana.

Kuivaavassa pyykinpesukoneessa on itsepuhdistustoiminto, joka poistaa kuiva-
uksen aikana pyykistä jääneen nukan. Tähän tarvitaan vähän vettä. Vesihanan 
pitää sen tähden olla auki myös kuivausohjelman aikana.

Viat Syy/aputoimenpide
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Kuivauksen kesto pite-
nee.

■ Ilmajäähdytyksen toimintaperiaatteen takia ympäristön korkeammasta 
lämpötilasta seuraa pienempi kuivausteho, jolloin kuivausaika pitenee. Var-
mista huoneen hyvä ilmanvaihto, jotta tuuletus toimii.

■ Onko ilmansuodatin tukossa? Puhdista ilmansuodatin ~ Sivu 30 
■ Käynnistä ohjelma Nukkahuuhtelu Ž (kylmä) poistaaksesi nukan, joka on 

kertynyt rumpuun kuivausvaiheen aikana.

Kuivausohjelma ei käyn-
nisty.

■ Etkö ole valinnut kuivausohjelmaa? Ohjelmataulukko ~ Sivu 20 
■ Onko luukku kunnolla kiinni?
■ Onko pumppu tukossa? Puhdista poistovesipumppu ~ Sivu 29 

Kuivaustulos ei ole riittä-
vän hyvä (pyykki ei ole 
riittävän kuivaa).

■ Kuivaavan pyykinpesukoneen sijoituspaikan lämpötila on liian korkea (yli 
30 °C) tai huoneen ilmanvaihto on huono. Varmista huoneen hyvä ilman-
vaihto, jotta tuuletus toimii.

■ Pyykkiä ei ole lingottu riittävän hyvin ennen kuivausta. Aseta kullekin 
pesuohjelmalle aina suurin valittavissa oleva linkousnopeus.

■ Kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärä on liian suuri: noudata ohjelma-
taulukossa ja täyttömäärän näytössä olevia maksimitäyttömäärän suosituk-
sia. Älä ylitä kuivaavan pyykinpesukoneen täyttömäärää, sillä kuivauksen 
maksimitäyttömäärä on pienempi kuin pesun maksimitäyttömäärä. Tyh-
jennä kuivaava pyykinpesukone sen jälkeen, kun olet pessyt maksimimää-
rän pyykkiä, ja jaa pyykki kahteen kuivaustäyttöön.

■ Sähkön verkkojännite on liian matala (alle 200 V) - varmista sopiva verkko-
jännite.

■ Onko ilmansuodatin tukossa? Puhdista ilmansuodatin ~ Sivu 30 
■ Paksut monikerroksiset tekstiilit tai tekstiilit, joissa on paksu täyte, kuivuvat 

pinnalta helpommin kuin sisäpuolelta. Tämä tasausprosessi saattaa kestää 
kauemmin. Valitse tämän tyyppisille tekstiileille aikakuivausohjelma.

Pieni määrä vettä tippuu 
kuivatun pyykin päälle, 
kun laitteen luukku ava-
taan.

■ Pienemmän täyttömäärän kuivausaika on lyhyempi. Kuivausjärjestelmään 
voi jäädä jäännöskosteutta. Jos luukku avataan nopeasti, syntyy imuefekti, 
joka aiheuttaa kosteuden tippumisen kuivausjärjestelmästä.

■ Avaa luukku hitaasti. Vältä nykäisemästä luukkua auki.

Jos et saa poistettua häiriötä (kytkemällä laite päälle ja pois päältä) tai tarvitaan korjaaja:
■ Käännä ohjelmavalitsin kohtaan Ú Pois päältä ja irrota verkkopistoke.
■ Sulje vesihana ja ota yhteys huoltopalveluun ~ Sivu 35 

Viat Syy/aputoimenpide
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4 Huoltopalvelu
Huoltopalvelu

Jos et saa korjattua häiriötä itse, katso 
kohta Häiriöt ja niiden korjaaminen 
~ Sivu 32 
Ota yhteys huoltopalveluun. Pyrimme 
aina löytämään sopivan ratkaisun ja 
välttämään huoltokorjaajan aiheettomat 
käynnit
Ilmoita huoltopalvelulle laitteen 
mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero 
(FD).

Löydät tämän tiedon: luukun 
sisäpuolelta */avatusta huoltoluukusta * 
ja laitteen takapuolelta.
*mallista riippuen
Luota valmistajan osaamiseen.
Ota yhteys meihin. Siten varmistat, että 
korjauksen tekee koulutettu 
huoltoteknikko, joka käyttää 
alkuperäisiä varaosia.

J Tekniset tiedot
Tekniset tiedot

Mallinumero Sarjanumero

Mitat
(leveys x syvyys x 
korkeus)

60 x 59 x 84,5 cm

Paino 83 kg

Verkkoliitäntä Nimellisjännite 
220–240 V, 50 Hz
Maksimivirta 10 A
Maksimi pesuteho 2400 W
Maksimi kuivausteho
1900 W

Vedenpaine 100–1000 kPa (1–10 bar)

Viemärin korkeus 60–100 cm
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[ Kulutusarvot
Kulutusarvot

Ohjelma Lisävalinta Täyttömää-
rä 

(kg)

Energiankulutus 
*** (kWh)

Veden 
kulutus 

*** (litraa)

Ohjelman 
kesto 

*** (tuntia)
Puuvilla 20 °C * 7,0 0,23 73 2 ¾ 

Puuvilla 40 °C * 7,0 1,02 73 2 ¾ 

Puuvilla 60 °C 7,0 1,10 73 2 ¾ 

Puuvilla 90 °C 7,0 2,05 83 2 ¾ 

Siliävät 40 °C * F (EcoPerfect) 3,5 0,56 60 1 ¾ 

Mix 40 °C 3,5 0,45 53 1 

Hienopesu/Silkki 30 °C 2,0 0,15 29 ¾ 

Villa W 30 °C 2,0 0,18 40 ¾ 

Kuivaus 4,0 2,47 3,0 2 ½ 

Hellävarainen kuivaus 2,5 1,46 3,0 2 

Puuvilla 60 °C ** F (EcoPerfect) 7,0 0,70 51 4 

Puuvilla 60 °C +
Kuivaus **

F (EcoPerfect) 7,0/4,0 4,76 57 8 ½ 

* Ohjelma-asetus testausta varten voimassa olevan EU-standardin EN60456 mukaan. Testaa vertailutes-
teissä ohjelmat määritellyllä täyttömäärällä ja suurimmalla sallitulla linkousnopeudella. 

** Standardin EN50229 mukaista EU:n energiamerkintää varten tehty pesutesti pitää tehdä määritetyllä 
täyttömäärällä ja ohjelmalla Puuvilla 60 °C + F (EcoPerfect). 

** Standardin EN50229 mukaista EU:n energiamerkintää varten tehdyssä kuivaustestissä pesun suurin 
täyttömäärä on jaettu kuivausta varten kahteen osaan, ja kukin kuivauksen täyttömäärä on kuivattu käyt-
tämällä valintaa Kuivaus + Aut1. 

*** Arvot saattavat poiketa annetuista arvoista seuraavista syistä: veden paine ja kovuus, tuloveden lämpö-
tila, ympäristön lämpötila, pyykin laji ja määrä, käytetyn pesuaineen tyyppi ja määrä, sähkövirran voimak-
kuuden vaihtelu ja valitut lisätoiminnot. 
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5 Asennus ja liitäntä
Asennus ja liitäntä

Vakiovarusteet

Huomautus:  Tarkasta, onko koneessa 
kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta 
konetta käyttöön. Jos sinulla on 
reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, 
jolta hankit laitteen, tai ota yhteyttä 
huoltopalveluumme. ~ Sivu 35 

Lisäksi tarvitaan letkunkiristin ∅ 24 -
40 mm (alan liikkeestä), jos 
poistovesiletku liitetään hajulukon 
kohdalle. 

Hyödyllisiä työkaluja
■ Vesivaaka suoristamista 

varten~ Sivu 42 
■ Ruuviavain:

– avainkoko 13 kuljetustukien 
irrottamiseen ja ~ Sivu 43 

– avainkoko 17 laitteen jalkojen 
säätämiseen ~ Sivu 42 

Turvallinen asentaminen

:Varoitus
Loukkaantumisvaara!
■ Kuivaava pyykinpesukone on 

painava. Ole varovainen, kun nostat 
sitä.

■ Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta 
nostetaan sen ulkonevista osista 
(esim. kuivaavan pyykinpesukoneen 
luukusta), osat saattavat murtua ja 
aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nosta kuivaavaa 
pyykinpesukonetta sen ulkonevista 
osista.

■ Jos letkut ja sähköjohdot on 
asennettu väärin, ne aiheuttavat 
kompastumisvaaran ja 
loukkaantumisia.
Asenna letkut ja johdot siten, että ne 
eivät aiheuta kompastumisvaaraa.

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen
■ Varoitus: jäätyneet letkut voivat 

repeytyä tai haljeta.
Älä asenna kuivaavaa 
pyykinpesukonetta ulos ja/tai tilaan, 
jossa on jäätymisvaara.

■ Jos kuivaavaa pyykinpesukonetta 
nostetaan sen ulkonevista osista 
(esim. kuivaavan pyykinpesukoneen 
luukusta), osat saattavat murtua ja 
aiheuttaa loukkaantumisia.
Älä nosta kuivaavaa 
pyykinpesukonetta sen ulkonevista 
osista.

( Verkkojohto
0 Pussi:

■ Käyttö- ja asennusohje
■ Huoltopisteluettelo*
■ Takuu*
■ Suojukset aukkoihin, joista 

kuljetustuet on poistettu
8 Tulovesiletku Aquastop-malliin
@ Poistovesiletku
H Kaari poistovesiletkun 

kiinnittämistä varten*
P Tulovesiletku malleihin Standard/

Aqua-Secure
* mallista riippuen
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Asennuspaikka

Huomautus:  Vakaus on tärkeää 
kuivaavan pyykinpesukoneen 
liikkumisen välttämiseksi!
■ Asennusalustan pitää olla vakaa ja 

vaakasuora.
■ Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät 

ole sopivia.
■ Varmista hyvän kuivaustuloksen 

saavuttamiseksi, että tilassa on hyvä 
ilmanvaihto.

Laitteen asentaminen 
jalustalle tai puupalkkilattialle

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen
Kuivaava pyykinpesukone voi liikkua 
linkousvaiheen aikana ja kaatua tai 
pudota jalustaltaan.
Kiinnitä kuivaavan pyykinpesukoneen 
jalat aina pidikkeillä.
Pidikkeet: tilausnro  WMZ 2200, 
WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Huomautus:  Jos asennat laitteen 
puupalkkilattialle:
■ Jos mahdollista, asenna kuivaava 

pyykinpesukone nurkkaan.
■ Kiinnitä lattiaan ruuveilla vedenpitävä 

puulevy (min. 30 mm paksu).

Laitteen asentaminen 
keittiökalusteiden alle/viereen

:Varoitus
Sähköiskun vaara!
Jännitteisten osien koskeminen 
aiheuttaa hengenvaaran.
Älä poista laitteen verhousta.
Asenna laite kalusteen alle/
kalusteeseen ennen kuin liität sen 
sähköverkkoon.

:Varoitus
Palovamman vaara!
Laitteesta pääsee kuivausvaiheen 
aikana lämmintä ilmaa, jonka lämpötila 
voi nousta 60 °C: een.

Huomautuksia
■ Vaaditut mitat:

a = 650 mm
b = 620 mm
c = 850 mm

■ Asenna kuivaava pyykinpesukone 
vain yhtenäisen työtason alle, joka 
on liitetty tukevasti viereisiin 
kaappeihin.

■ Huolehdi asennustilan kunnollisesta 
ilmanvaihdosta, optimaalista 
kuivaustulosta ei muutoin saavuteta. 
Ilmanvaihtoaukon mitat (tehtävä 
yhdelle sivulle, olosuhteista 
riippuen). Aukon poikkileikkaus: 
d x e = 200 mm x 100 mm. 
Korkeus lattiasta: f = 365 mm. 
Seinän ja laitteen välinen etäisyys: 
50 mm.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio!
Laitteen vahingoittuminen
■ Kaikki 4 kuljetustukea on 

ehdottomasti poistettava ennen kuin 
kuivaavaa pyykinpesukonetta 
käytetään ensimmäistä kertaa. Ota 
kuljetustuet talteen. Kuivaava 
pyykinpesukone on suojattu 
kuljetusta varten kuljetustukien 
avulla. Poistamatta jääneet 
kuljetustuet voivat vaurioittaa 
rumpua, esimerkiksi kuivaavan 
pesukoneen käydessä.
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■ Suojataksesi laitteen vaurioilta 
myöhemmän kuljetuksen yhteydessä 
asenna kuljetustuet aina paikoilleen 
ennen kuljetusta ~ Sivu 43 

Säilytä ruuvit ja holkit yhteen kierrettyinä.

1. Ota letkut pois pidikkeistä. 
2. Ota letkut pois pidikkeistä ja 

kaaresta ja poista kaari.
3. Löystytä ja poista kaikki 

4 kuljetustukea.

4. Ota sähköjohto pois pidikkeistä. 
Poista holkit.

5. Asenna peitelevyt paikoilleen. 
Lukitse ne tiukasti paikoilleen 
painamalla lukitsimesta. Aseta 
letkunpidin paikalleen.

Letkujen ja johtojen pituudet
Liitäntä vasemmalla

tai
Liitäntä oikealla

Huomautus:  Jos käytetään 
letkunpidikkeitä, mahdolliset 
letkunpituudet saattavat lyhentyä!

Saatavana alan liikkeistä/
huoltopalvelusta:
■ Aqua-Stop-järjestelmän tai tuloveden 

jatkoletku (noin 2,50 m).
Tilausnro WMZ 2380, WZ 10130, 
CZ 11350, Z 7070X0.

■ Pidempi tulovesiletku (noin 2,20 m), 
vakiomalliin.

Vesiliitäntä

:Varoitus
Sähköiskun vaara!
Jännitteisten osien joutuminen 
kosketuksiin veden kanssa aiheuttaa 
hengenvaaran.
Älä upota Aqua-Stop-turvalaitetta veteen 
(sisällä on sähköventtiili).
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Huomio!
Vesivahinko
Tulovesiliitännän ja poistovesiletkujen 
liitäntäkohtiin kohdistuu korkea 
vedenpaine. Välttääksesi vuodon tai 
vesivahingon noudata aina tässä 
kappaleessa olevia ohjeita!

Huomautuksia
■ Paikallisella vesi- ja sähkölaitoksella 

voi olla tässä lueteltujen 
turvallisuusohjeiden lisäksi 
erityisvaatimuksia.

■ Käytä kuivaavaa pyykinpesukonetta 
vain kylmällä vesijohtovedellä.

■ Älä liitä kuivaavaa 
pyykinpesukonetta sekoitushanaan 
tai paineettomaan 
kuumavesivaraajaan.

■ Käytä vain mukana toimitettua tai 
valtuutetusta alan liikkeestä 
hankittua tulovesiletkua. Älä käytä 
käytettyä letkua! 

■ Jos olet epävarma, teetä liitäntä 
ammattiasentajalla.

Vesiliitäntä

Huomautuksia
■ Älä asenna tulovesiletkua kierteelle 

tai puristuksiin, älä muuta tai 
katkaise letkua (muutoin kestävyys 
ei ole enää taattu).

■ Kiristä ruuviliitokset vain käsin. Jos 
ruuviliitoksia kiristetään liikaa 
työkalun avulla (pihdeillä), kierteet 
voivat vaurioitua.

Vesijohtoverkon optimaalinen paine: 
100–1000 kPa (1–10 bar)
■ Kun hana on auki, veden virtaus on 

vähintään 8 l/min.
■ Jos vesijohtoverkon paine on 

korkeampi, asenna 
paineenalennusventtiili.

1. Liitä tulovesiletku vesihanaan ja 
laitteeseen (paitsi Aquastop-mallit):
– Vakio

– Aqua-Secure

– Aqua-Stop

2. Avaa vesihana varovasti ja varmista, 
että liitäntäkohdat eivät vuoda.

Huomautus:  Ruuviliitäntään kohdistuu 
vesijohtoverkon paine.

Poistovesi

Huomautuksia
■ Älä asenna poistovesiletkua 

kierteelle äläkä venytä sitä.
■ Korkeusero sijoituspaikan ja 

vedenpoistokohdan välillä: 
vähintään 60 cm – 
enintään 100 cm.
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Poistovesi pesualtaaseen

:Varoitus
Palovamman vaara!
Kun peset pyykkiä korkeassa 
lämpötilassa, kuuman pesuveden tai 
pyykin koskettaminen voi aiheuttaa 
palovamman (esim. jos poistat kuumaa 
pesuvettä pesualtaaseen). 
Älä koske kuumaan pesuveteen.

Huomio!
Vesivahinko
Jos liitetty poistovesiletku luiskahtaa 
pois pesualtaasta korkean 
vedenpaineen takia laitteen poistaessa 
vettä, vuotava vesi voi aiheuttaa 
vahinkoja.
Varmista, että poistovesiletku ei pääse 
luiskahtamaan pois pesualtaasta.

Huomio!
Laitteen/tekstiilien vahingoittuminen
Jos poistovesiletkun pää on upotettu 
poistoveteen, vesi voi tulla imetyksi 
takaisin laitteeseen ja vesi voi 
vahingoittaa kuivaavaa 
pyykinpesukonetta ja/tai tekstiilejä.
Varmista, että:
■ Tulppa ei estä veden poistumista 

pesualtaasta.
■ Vesi poistuu riittävän nopeasti.
■ Poistovesiletkun pää ei ole 

upoksissa poistovedessä.

Poistovesiletkun asentaminen:

Vedenpoisto viemäriputkeen
Liitäntäkohta on varmistettava 
Ø 24–40 mm:n letkunkiristimellä (alan 
liikkeestä).
Liitäntä
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Vedenpoisto muoviputkeen 
kumiholkilla tai viemäriin
Liitäntä

Asennon säätäminen

1. Löystytä lukkomutteri ruuviavaimella 
myötäpäivään.

2. Tarkasta vesivaa'an avulla kuivaavan 
pesukoneen oikea asento ja korjaa 
tarvittaessa. Säädä korkeus 
kiertämällä laitteen jalkaa.
Huomautus:  Kaikkien neljän jalan 
pitää olla tukevasti lattiaa vasten.
Kuivaava pyykinpesukone ei saa 
huojua!

3. Kiristä lukkomutteri runkoa vasten.
Tartu jalkaan äläkä säädä korkeutta.

Huomautuksia
■ Laitteen kaikkien neljän jalan 

lukkomutterit pitää kiertää tiukasti 
runkoa vasten!

■ Koneen äänekkyys, voimakas tärinä 
ja "vaeltaminen" saattavat johtua 
virheellisestä asennusasennosta!

Sähköliitäntä

Sähköön liittyvät vaarat

:Varoitus
Sähköiskun vaara!
Jännitteisten osien koskeminen 
aiheuttaa hengenvaaran.
■ Kun irrotat verkkopistokkeen, vedä 

aina pistokkeesta, älä johdosta. 
Johto voi muutoin vaurioitua.

■ Älä koske verkkopistokkeeseen 
kostein käsin.

■ Älä irrota verkkopistoketta laitteen 
käydessä.

■ Liitä kuivaapa pyykinpesukone 
vaihtovirtaan käyttäen vain oikein 
asennettua maadoitettua pistorasiaa.

■ Sähköverkon jännitteen pitää olla 
sama kuin kuivaavan 
pyykinpesukoneen teknisissä 
tiedoissa ilmoitettu jännite (laitteen 
tyyppikilpi).

■ Liitännän kuormitus ja vaadittava 
sulake on myös ilmoitettu laitteen 
tyyppikilvessä.

Varmista, että:
■ Verkkopistoke ja pistorasia sopivat 

toisiinsa.
■ Johdon halkaisija on riittävä.
■ Maadoitusjärjestelmä on asennettu 

oikein.
■ Vaurioituneen verkkojohdon vaihtaa 

vain sähköasentaja. Korvaava 
verkkojohto on saatavana 
huoltopalvelusta.

■ Monipistorasioita/liittimiä tai 
jatkojohtoja ei käytetä.

■ Jos käytetään vikavirtasuojakytkintä, 
käytetään vain mallia, jossa on tämä 
symboli: z.
Vain tämä symboli takaa tällä 
hetkellä voimassa olevien säädösten 
noudattamisen.

■ Verkkopistokkeeseen pääsee aina 
käsiksi.

■ Verkkojohto ei ole kierteellä, 
puristuksissa, muutettu tai katkaistu 
eikä se ole päässyt kosketuksiin 
lämmönlähteiden kanssa.
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Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuivaava pyykinpesukone tarkastettiin 
perusteellisesti ennen tehtaalta 
lähtemistä. Poista mahdollinen 
tarkastuksessa jäänyt vesi käyttämällä 
konetta ohjelmalla Nukkahuuhtelu
40 °C ensimmäisellä kertaa ilman 
pyykkiä.

Huomautuksia
■ Kuivaava pyykinpesukone pitää 

sijoittaa ja liittää asianmukaisesti 
Sijoitus ja liittäminen ~ Sivu 37 

■ Älä ota vaurioitunutta kuivaavaa 
pyykinpesukonetta käyttöön. Ota 
yhteys huoltopalveluun ~ Sivu 35 

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite päälle.
4. Sulje täyttöluukku. Älä laita 

koneeseen pyykkiä.
5. Valitse ohjelma Nukkahuuhtelu 

40 °C.
6. Avaa pesuainekotelo.
7. Annostele n. 1 l vettä lokeroon II.
8. Annostele valkopesuaine valmistajan 

kevyesti likaiselle pyykille antamien 
ohjeiden mukaan lokeroon II.
Huomautus:  Annostele vain puolet 
suositellusta pesuainemäärästä, jotta 
vältät vaahdon muodostumisen. Älä 
käytä villa- tai hienopesuainetta.

9. Sulje pesuainekotelo.
10.Valitse A (Käynnistys/Tauko).
11.Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite 

pois päältä.

Kuivaava pyykinpesukone on nyt 
käyttövalmis.

Kuljetus

Valmistelevat työt
1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta. 

Tulovesiletkussa oleva suodatin 
tukossa ~ Sivu 30 

3. Laske kaikki jäännösvesi pois. 
Poistovesipumppu tukossa 
~ Sivu 29 

4. Irrota kuivaava pyykinpesukone 
sähköverkosta.

5. Poista letkut.

Kuljetustukien asentaminen:
1. Poista peitelevyt ja ota ne talteen.

Käytä tarvittaessa ruuvimeisseliä.

2. Asenna kaikki 4 holkkia paikoilleen.
Kiinnitä sähköjohto pidikkeisiin. 
Asenna ja kiristä tuet paikoilleen.

Ennen laitteen kytkemistä päälle:

Huomautuksia
■ Poista aina kuljetustuet! 
■ Estääksesi käyttämättömän 

pesuaineen joutumisen viemäriin 
seuraavan pesukerran yhteydessä: 
kaada 1 litra vettä lokeroon II ja 
käynnistä ohjelma Linkous tai Veden 
poisto. 
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Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

7 Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa
FI 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 23 

%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 23 %))
Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

*9000928056*
9000928056 (9606)
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