
FIPikaopas

Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.
Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta 
tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

PESUOHJELMA TAULUKKO

1.  PIKA -painike
2.  VIERITÄ YLÖS/VIERITÄ ALAS -painikkeet
3.  PÄÄLLÄ/POIS -painike
4.  FRESHCARE+ -painike ja merkkivalo
5.  START/TAUKO -painike 
6.  VAHVISTA/NÄPP.LUK. -painike 
7.  KÄYNNISTYSVIIVE -painike 
8.  LINKOUS -painike 
9.  LÄMPÖTILA -painike 
10.  OHJELMAN LISÄTOIMINTOVALIKKO/ASETUSTEN VALIKKO 
-painike
11.  HÖYRYHYGIENIA -painike
12.  PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOLIN TUOTTEEN.
Jos haluat saada täydellisen huoltopalvelun, 
muista rekisteröidä laite osoitteessa
www.whirlpool.eu/register

Kaikille testauslaitoksille: 
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelma ”Puuvilla ” ja lämpötilaksi 40 °C. 
3) Pitkä tekokuituohjelma: aseta pesuohjelma ”Tekokuidut ” ja lämpötilaksi 40 °C.
* Valitsemalla ”Linkous & tyhjennys ” -ohjelman ja poistamalla linkousohjelman, 
pesukone suorittaa vain tyhjennyksen. 
**  Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.
*** Ohjelman ja valittavissa olevan maksiminopeudella suoritetun linkouksen päätyttyä, 
ohjelman oletusasetuksilla.
6th Sense - anturiteknologia säätää veden- ja energiankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin 
täyttömäärän mukaisesti.

Näytöllä tai käyttöoppaassa osoitettu ohjelman kestoaika pohjautuu vakio-olosuhteisiin. 
Todellinen kesto saattaa vaihdella useiden tekijöiden vaikutuksesta kuten tuloveden lämpötila 
ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, täyttömäärä ja -tyyppi, kuorman tasapaino 
ja mahdollisesti valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmille annetut arvot ovat vain 
suuntaa antavia.

1) Eco 40-60  - Eurooppalaisen ekosuunnitteluasetuksen 2019/2014 mukainen 
testipesuohjelma. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaalilikaisen 
puuvillapyykin pesuun.
Huomautus: näytöllä osoitetut linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon 
arvoista.

! Valitsemalla ”Lisää ohjelmia ” kiekkosäätimellä, pääset lisäpesuohjelmiin, jotka 
osoitetaan edellä olevassa taulukossa. 
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NÄYTTÖ

Enimmäistäyttö 8 kg
Virrankulutus pois päältä -tilassa 0,5 W/ päälle jätettynä -tilassa 8 W Pesuaine ja lisäaineet Suositeltu pesuaine
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Pesuohjelma

Lämpötila
Maksimilin-
kousnopeus 

(rpm)

Enim-
mäis-

täyttö-
määrä 

(kg)

Kesto 
(h : m)

Esipesu Pesu Huuhte-
luaine

Jauhe Neste

Asetus Alue  

Extra hiljainen sekapyykki 40°C  - 40°C 600 4,0 **   –   –  – – – –

Sekapyykki 40°C  - 40°C 1400 8,0 **   –   –  – – – –
Tekokuidut  (3) 40°C  - 60°C 1200 4,5 2:45        35 0,54 74 43

Puuvilla  (2) 40°C  - 90°C 1400 8,0 3:10        49 0.,87 68 45
Hienopesu 30°C  - 30°C 0 1,0 **   –   –  – – – –

20°C 20 °C  - 20 °C 1400 8,0 1:50   –   –  55 0,14 78 22
Villa 30°C  - 30°C 600 2,0 ** –  –   –  – – – –

Linkous & tyhjennys  * – – 1400 8,0 **  – – – – – – – – – –

Linkous ja huuhtelu – – 1400 8,0 **  – – –  – – – – – –

Anti allergia 60°C 40°C - 
60°C 1400 5,0 **   –     – – – –

    Lisää ohjelmia 
• Paidat 40°C  - 40°C 600 2,0 **   –   –  – – – –
• Farkut 40°C  - 40°C 800 3,0 **   –   –  – – – –

• Liinavaatteet 60°C  - 60°C 1400 8,0 **   –     – – – –

• Peitot 30°C  - 30°C 1000 3,5 ** –  –   –  – – – –

• Silkki & verhot 30°C  - 30°C – 1,0 **   –   –  – – – –

• Vauvan vaatteet 40°C  - 40°C 800 4,0 ** –  –   –  – – – –
• Pehmolelut 30°C  - 30°C – 1,0 **   –  – –  – – – –

• Eläinten tekstiilit 40°C  - 40°C 600 2,0 **   –   –  – – – –

• Monta väriä 20 °C  - 20 °C 1400 8,0 **   –   –  – – – –
• Tahranpoisto 40°C  - 40°C 1400 8,0 **   –    – – – – –

Eco 40-60  (1) 40 °C 40°C
1351 8,0 3:35 –  –     53 0,75 62 33
1351 4,0 2:45 –  –     53 0,50 42 26
1351 2,0 2:30 –  –     53 0,35 37 24

MAX täyttö 45’  40°C  - 40°C 1200 8,0 **   –     – – – –

Pika 30’ 30°C  - 30°C 800 4,5 0:30   –   –  71 0,18 37 27

Höyryraikastus 20’ – – – 2,0 ** – – – – – – – – – – –

 Tarvittava annos     Valinnainen annos



PESUOHJELMAT
Noudata vaatteiden pesumerkinnöissä olevien symbolien ohjeita. Symbolissa 
osoitettu arvo on vaatteen pesuun suositeltu enimmäislämpötila.

Extra hiljainen sekapyykki
Tutustu hiljaisuuteen: ohjelma toimii hiljaisesti koko ohjelman ajan, linkous mukaan lukien. 
Suunniteltu puolitäytölle ja sekoitekuiduille (puuvilla ja tekokuidut), linkousnopeus 
säädetään hienovaraisempaa pesua varten. Ohjelman jälkeen lisätoiminto FreshCare+ 
käynnistyy automaattisesti taaten 100-prosenttisen raikkauden ja täydellisen 
mielenrauhan.

Sekapyykki 
Pestäessä hieman likaisia ja normaalilikaisia kestäviä puuvillaa, pellavaa, tekokuituja tai 
kuitusekoitteita olevia vaatteita.
Tekokuidut 
Sopii hieman likaisten tekokuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai teko- ja 
puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.
Puuvilla 
Normaalilikaisille ja erittäin likaisille kestäville puuvillapyykeille.
Hienopesu 
Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen 
niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta aroille vaatteille parhaan tuloksen 
takaamiseksi.
20°C 
Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.
Villa 
Kaikki villavaatteet voidaan pestä käyttämällä ”villaohjelmaa”, myös ”vain käsinpesu sallittu” 
-merkinnällä varustetut tuotteet. Saat parhaat tulokset käyttämällä erityispesuaineita älä 
ylitä ilmoitettua pyykkien maksimitäyttömäärää.
Linkous & tyhjennys 
Linkoaa pyykit ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykeille. Jos suljet pois 
linkousohjelman, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.
Linkous ja huuhtelu 
Huuhtelee ja linkoaa sitten. Kestäville pyykeille.
Anti allergia 
Sopii tärkeimpien allergeenien, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat, 
poistoon korkealämpöisellä teknologialla ja ylimääräisillä huuhteluilla. 
! Tämä ohjelma käyttää 60 °C:n lämpötilaa vähintään 30 minuuttia.
    Lisää ohjelmia 

• Paidat
Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien tekstiilien 
pesuun, jotta taataan paras mahdollinen hoito.
• Farkut
Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta. 
• Liinavaatteet
Vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen 
käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät 
jauhemaista pesuainetta.
• Peitot
Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tyynyjen ja 
anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset täytetyt tuotteet rumpuun kulmat 
taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rummun täyttömäärästä. Parasta mahdollista 
pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.
• Silkki & verhot
Käytä tätä erityispesuohjelmaa silkkisten vaatteiden tai verhojen pesuun. 
Suosittelemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden 
pesuun. 
Pese verhot taittelemalla ja asettamalla ne tyynyliinaan tai verkkopussiin.

• Vauvan vaatteet
Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat 
tyypilliset likajäämät ja joka poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään 
allergiaoireiden syntymistä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää 
vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla 
pesuaineeseen lisättyjen desinfioivien lisäaineiden erityisvaikutus.
• Pehmolelut
Erityisohjelma pehmolelujen pesuun ja pölynpoistoon.
• Eläinten tekstiilit
Poistaa eläinten karvat niiden makuualustoista ja tavaroista.
• Monta väriä
Ohjelma sopii moniväristen tai useiden eriväristen pyykkien pesuun yhdessä. Ohjelma 
on suunniteltu takaamaan värit ja se toimii 20 °C:ssa samalla suorituskyvyllä kuin 
40 °C:ssa. Suositellaan käyttämään värillisille vaatteille ja alhaisille lämpötiloille 
tarkoitettuja pesuaineita.  
! Suositellaan erottelemaan aina haalistuneet vaatteet ensimmäisen kerran pestävistä 
uusista värillisistä vaatteista. 
• Tahranpoisto
Ohjelma sopii erittäin likaisten väriltään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa 
pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka. Kun käytät ohjelmaa, älä laita 
erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista 
pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan 
pinttyneitä tahroja.

Eco 40-60 
Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilikaisia puuvillavaatteita, joille 
suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on 
tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta. 
MAX täyttö 45’  
Sopii 45 minuutin pesuun täyttäen kokonaan hieman likaisilla puuvillavaatteilla.
Pika 30’ 
Hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia 
säästäen aikaa ja energiaa.
Höyryraikastus 20’ 
Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne 
kuivumaan (2 kg, karkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen 
pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuivia pyykkejä (jotka eivät ole likaisia) 
ja valitse ohjelma ”Höyryraikastus 20’ ”. Vaatteet ovat hieman kosteita ohjelman lopussa 
ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. ”Höyryraikastus 20’ ” ansiosta 
silittäminen on helpompaa.
! Älä lisää huuhtelu- tai pesuaineita.
! Ei suositella villalle tai silkille.

NÄYTTÖ
Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoja.

COTTON

--:--

1:40

140040°

Valitse haluamasi lisätoiminto painamalla painikkeita  ja  sekä vahvista se 
-painikkeella.
Kun pesukone kytketään päälle ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja 
näytölle tulee automaattisesti kielivalintavalikko.
Valitse haluamasi kieli painamalla painikkeita  ja  sekä vahvista valinta painamalla 

-painiketta.
Alue A näyttää seuraavat: kuvake ja valittu pesuohjelma, pesun vaiheet ja pesuohjelman 
loppuun jäljellä oleva aika.
Alue B näyttää: valitut lisätoiminnot, valitun ohjelman energian ja veden kulutus sekä 
painikkeiden lukituksen symboli.
Alue C näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslämpötilan ja jos ohjelma ei sisällä 
lämpötilan asetusta, alueella näkyy symboli ”-- °”.
Alue D näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslinkousnopeuden ja jos ohjelma ei sisällä 
linkouksen asetusta, alueella näkyy symboli ”--”.
Alue E näyttää valitun ohjelman käynnistykseen jäljellä olevan ajan, jos on asetettu 
VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS.
Paina F ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan pesun lisätoiminnot.
Paina jatkuvasti painiketta F noin 3 sekuntia ja voit siirtyä asetusten valikkoon:
- Kielivalinta: käyttäjä voi valita halutun kielen painamalla  ja  painikkeita ja hän voi 
vahvistaa sen -painikkeella.
- Ääni: painamalla painikkeita  ja  voit aktivoida tai kytkeä pois painikeäänet ja 
valinta vahvistetaan -painikkeella.
- Näytön kirkkaus: käyttäjä voi valita näytön kirkkauden tyypin painamalla painikkeita  
ja , valinta vahvistetaan -painikkeella.
- Tehdasasetusten palauttaminen: tehdasasetukset voidaan palauttaa painamalla jatkuvasti 
painiketta  2 sekuntia.
! Pesuohjelman aikana tai jos käyttäjä ei käsittele näyttöä 5 minuuttiin, NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ 
aktivoituu. Palaa edelliseen ikkunaan yksinkertaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.

1. Ylätaso

2. Pesuaineen annostelijan lokerikko

3. Ohjauspaneeli

4. Kädensija

5. Luukku tarkastusikkunalla

6. Pumpun suodatin/ Hätätyhjennysletku 

(suojaläpän takana)

7. Säädettävät jalat (4)

PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO
Käsittele lokerikkoa huolella. Älä vedä tai työnnä lokerikkoa voimakkaasti sitä 
avattaessa ja suljettaessa.

 osasto 1: Esipesun pesuaine (jauhe)
 osasto 2: Pesuvaiheen pesuaine (jauhe tai neste)

 osasto 3: Lisäaineet (huuhteluaine ym.)
Huuhteluainetta ei saa vuotaa ritilän yli.
! Käytä jauhemaista pesuainetta valkoisille puuvillapyykeille, 
esipesuun ja pestäessä yli 60 °C:ssa.
! Noudata pesuainepakkauksessa olevia ohjeita.
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NÄYTÖN OSOITTIMET
Vika: Soita huoltoon  
Katso vianetsintää käsittelevää lukua
Vika: Tyhjennyspumpun suodatin tukkeutunut  
Vettä ei voi tyhjentää, tyhjennyspumpun suodatin on ehkä tukossa
Vika: Vesi puuttuu 
Ei ollenkaan tai ei riittävästi tulovettä. 
Vian tapauksessa katso lukua ”Vianetsintä”.

 Näpp.Luk.
Aktivoi ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta  noin 3 sekuntia. Kun 
näytöllä näkyy ”NÄPP.LUK.”, ohjauspaneeli on lukittu (lukuun ottamatta PÄÄLLÄ/
POIS-painiketta ). Tämä estää pesuohjelmien vahingossa tapahtuvan muuttamisen 
erityisesti, jos kodissa on lapsia. Poista ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti 
painiketta  noin 3 sekuntia.  

 Lukitun luukun osoitin 
Kun tämä palaa, symboli osoittaa luukun olevan lukittu. Estä mahdolliset vahingot 
odottamalla, että symboli sammuu ennen luukun avaamista.
Avaa luukku ohjelman ollessa käynnissä painamalla START/TAUKO-painiketta , ja jos 
symboli  ei pala, voit avata luukun.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Kun laite on asennettu ja ennen ensimmäisten pyykkien pesua, suorita pesuohjelma 
pesuainetta käyttäen mutta ilman pyykkejä käyttämällä pesuohjelmaa Puuvilla  (60 °) 
ilman esipesua.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Valmistele pyykit noudattaen ehdotuksia, jotka kuvataan luvussa ”VINKKEJÄ JA 
EHDOTUKSIA.
- Paina PÄÄLLÄ/POIS -painiketta , ja näytölle tulee näkyviin ”WHIRLPOOL”.
- Avaa luukku. Laita pyykit ja varmista, ettet ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan 
pesuohjelmataulukossa.
- Työnnä avataksesi pesuaineen annostelijan lokerikko ja kaada pesuainetta vastaaviin 
osastoihin kuten kuvataan luvussa ”PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO”.
- Sulje luukku.
- Pesukone valitsee automaattisesti valitulle pesuohjelmalle asetetut oletuslämpötilan ja 
linkousnopeuden.
- Valitse haluttu pesuohjelma.
- Valitse halutut lisätoiminnot. 
- Käynnistä pesuohjelma painamalla START/TAUKO  -painiketta ja luukku lukkiutuu
(    -symboli palaa). Tämän jälkeen käynnistyy tunnistusrutiini.

OHJELMAN TAUKOTILA
Aseta pesuohjelma taukotilaan painamalla START/TAUKO  -painiketta uudelleen. 
Käynnistä pesuohjelma sen keskeytyskohdasta painamalla START/TAUKO  -painiketta 
uudelleen.

LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA
Kun ohjelma käynnistyy,  symboli syttyy ja osoittaa, ettei luukkua voi avata. 
Pesuohjelman ollessa käynnissä luukku pysyy lukittuna. Avaa luukku ohjelma käynnissä, 
esimerkiksi pyykin lisäämiseksi tai poistamiseksi, painamalla START/TAUKO  -painiketta 
ohjelman asettamiseksi taukotilaan. Jos symboli  ei pala, luukku voidaan avata. Jatka 
ohjelmaa painamalla START/TAUKO  -painiketta uudelleen. Kun ohjelma käynnistyy, 
aloitetaan tunnistusrutiini: rumpu liikkuu ja sitten luukun lukitus vapautuu ja se lukkiutuu 
uudelleen, jotta pesuohjelma käynnistyy kunnolla.

PYSÄYTÄ JA LISÄÄ  
Näytön kuvake osoittaa, kun lisävaatteita voidaan lisätä pesukoneeseen heikentämättä 
pesutulosta. Kun haluat lisätä pyykkejä, aseta ensiksi pesukone taukotilaan painamalla 
START/TAUKO  ja avaa sitten luukku ja lisää ne. 
Paina START/TAUKO  -painiketta uudelleen käynnistääksesi pesuohjelma uudelleen 
pisteestä, johon se keskeytettiin.

KÄYNNISSÄ OLEVAN PESUOHJELMAN VAIHTAMINEN
Vaihda pesuohjelma sen ollessa käynnissä asettamalla pesukone taukotilaan START/TAUKO 

 -painikkeella ja valitse sitten haluttu ohjelma sekä paina START/TAUKO  uudelleen.  
! Peruuta jo käynnistynyt ohjelma painamalla ja pitämällä painettuna muutamia sekunteja 
PÄÄLLÄ/POIS  -painiketta. Jos laitteessa on jo vettä, tyhjennystoiminto käynnistyy. 
Ohjelma pysähtyy ja laite sammuu.

PESUOHJELMAN PÄÄTTYESSÄ
Ohjelman loppu osoitetaan näytön kirjoituksella ”OHJELMAN LOPPU” ja kun  -symboli 
sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista pyykit ja sammuta pesukone. Jos et 
paina PÄÄLLÄ/POIS  -painiketta, pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin 
kuluttua.

LISÄTOIMINNOT

- Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun pesuohjelman tai muun aiemmin 
valitun lisätoiminnon kanssa, yhteensopimattoman valinnan nimi näkyy valikossa 
harmaana ja näytölle tulee näkyviin ”Not available” (Ei käytettävissä) ja voit kuulla 
äänimerkin eikä lisätoimintoa aktivoida.

 FreshCare+
Tämä lisätoiminto on suunniteltu pitämään vaatteet raikkaina jopa 6 tuntia ohjelman 
päättymisestä. 
Innovatiivinen FreshCare+ -järjestelmä huolehtii pesukoneessa olevista vaatteista 
hienovaraisilla höyrytyksillä ja rummun liikkeillä. FreshCare+ hieroo pyykkejä säännöllisillä 
hitailla liikkeillä vuorotellen höyrytyksen kanssa antaen ilman kiertää kuitujen sisällä, 
jotta vaatteet pysyvät raikkaina ja ehkäistään ikäviä hajuja. FreshCare+ antaa vaatteille 
todella raikkaan tunnun, vielä useita tunteja ohjelman päättymisen jälkeen. FreshCare+ 
ehkäisee pahojen hajujen lähteiden muodostumista (pesukoneessa) jopa 6 tuntia pesun 
päättymisen jälkeen.

 Pika
Valitse tämä lisätoiminto ohjelman kestoajan lyhentämiseksi. Tämä ohjelma sopii hieman 
likaisten pyykkien pesuun. 

 Höyryhygienia
Tämä lisätoiminto vahvistaa pesun suorituskykyä aikaansaamalla höyryä pesuohjelman 
aikana kaikkien bakteerien poistamiseksi kuiduista, joita elvytetään samalla. Aseta pyykit 
rumpuun, valitse yhteensopiva ohjelma ja valitse höyryhygienia. 
!  Pesukoneen toiminnan aikana syntyvä höyry saattaa tehdä tarkastusikkunallisen luukun 
sameaksi.

 Käynnistysviive 
Aseta valitun ohjelman viivästetty käynnistys painamalla vastaavaa painiketta toistuvasti, 
kunnes saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun tämä lisätoiminto on aktivoitu, 
käynnistysviiveen valitut arvot näkyvät näytöllä. Poista käynnistysviiveasetus painamalla 
painiketta, kunnes näytöllä näkyy ”--:--”.

 Help.silit.
Pesu- ja linkousohjelmia muutetaan valitsemalla tämä toiminto ja siten vähennetään 
ryppyjen muodostumista.

 Huuhteluteho 
Tällä lisätoiminnolla parannetaan huuhtelun tehoa ja taataan paras mahdollinen 
pesuaineen poistaminen. Se on erityisen hyödyllinen herkälle iholle. Paina painiketta 
kerran, kaksi kertaa tai kolme kertaa ja siten valitse 1, 2 tai 3 huuhtelua perusohjelman 
huuhtelun lisäksi, jotta poistetaan kaikki pesuainejäämät. Paina painiketta uudelleen ja 
palaat takaisin ”tavalliseen huuhtelutyyppiin”.

 Kylmäpesu
Tämä lisätoiminto säästää energiaa, koska se ei lämmitä pyykkien pesuun käytettävää 
vettä. Tämä on etu sekä ympäristölle että sähkölaskulle. Sen sijaan tehostettu pesutoiminto 
ja veden optimointi takaavat erinomaiset pesutulokset perusohjelmaa vastaavassa 
keskimääräisessä ajassa. 
Parhaita pesutuloksia varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

 Esipesu
Sen avulla voit suorittaa esipesun.
Lämpötila
Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty lämpötila. Muuta lämpötilaa painamalla 
painiketta ” ”. Arvo tulee näkyviin näytölle.

Linkous
Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty linkousnopeus. Muuta linkousnopeutta 
painamalla ”  ” -painiketta. Arvo tulee näkyviin näytölle.

KALKINPOISTO JA PUHDISTUSMENETTELY
Näytön Muistutus i  muistuttaa käyttäjille säännöllisin väliajoin (noin joka 50 ohjelman 
jälkeen), että on aika suorittaa huolto-ohjelma, jolla puhdistetaan pesukone ja ehkäistään 
kalkkijäämiä ja epämiellyttäviä hajuja.
Parasta kunnossapitoa varten suorita ”Puuvilla”-ohjelma tyhjänä vähintään 60 °C:ssa ilman 
esipesua ja käyttämällä WPROn kalkin- ja rasvanpoistoainetta.
Tuote voidaan ostaa ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun tai verkkosivulta www.
whirlpool.eu.
Whirlpool kieltäytyy kaikesta vastuusta laitteen vahingoissa, jotka aiheutuvat markkinoilla 
saatavilla olevien astianpesukoneille tarkoitettujen muiden puhdistustuotteiden käytöstä.
Poista kalkinpoistohälytys kääntämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta 
(mukaan lukien PÄÄLLÄ/POIS -painike).

VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA
Jaa pyykit ottaen huomioon seuraavat kohdat:
Kankaan tyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät vaatteet). Väri 
(erottele värilliset ja valkoiset pyykit, pese uudet värilliset tuotteet erikseen). Hienopesu 
(pienet vaatteet kuten nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit: laita ne 
kangaspussiin).
Tyhjennä taskut:
Esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pesukonetta ja rumpua. 
Tarkasta kaikki napit.
Noudata annostelua ja lisäaineita koskevia suosituksia 
Näin optimoidaan pesutulokset ja vältetään pesuainejäämien aiheuttama ärsytys sekä 
säästetään rahaa välttämällä pesuaineen tuhlaus
Käytä alhaisempaa lämpötilaa ja pidempää kestoaikaa 
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat toimivat alhaisissa lämpötiloissa ja 
kestävät pitkään. 
Noudata täyttömääriä
Täytä pesukone noudattaen täyttömääriä, jotka osoitetaan ”PESUOHJELMATAULUKOSSA” 
veden ja energian säästämiseksi. 
Melu ja jäännöskosteuspitoisuus 
Vaikuta niihin linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä 
suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

HOITO JA HUOLTO
Ennen puhdistuksen ja huollon suorittamista, sammuta pesukone ja kytke se irti verkkovirrasta. 
Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone 
säännöllisin väliajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).
Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen 
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän 
kulumista sekä ehkäisee vuotoja.
Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pesukoneen puhdistaminen 
Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen 
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistus
Pese se juoksevalla vedellä ja suorita toimenpide säännöllisin väliajoin.
Luukun ja rummun hoito 
Jätä tarkastusikkunallinen luukku aina auki, jotta ehkäistään ikävien hajujen 
muodostuminen.



Veden tuloletkun tarkastaminen 
Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on 
vaihdettava: pesuohjelmien aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun.
! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.

Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistus / jäämäveden tyhjennys
Sammuta ja kytke irti pesukone, ennen tyhjennyspumpun suodattimen puhdistusta tai 
jäämäveden tyhjennystä.
Kuuman pesuohjelman käyttämisen jälkeen odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden 
tyhjentämistä. Puhdista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti, jotta vältetään se, ettei 
vesi poistu pesun jälkeen suodattimen tukkeutumisen vuoksi. Jos vettä ei voi tyhjentää, 
näyttö osoittaa tyhjennyspumpun suodatin saattaa olla tukkeutunut.
1. Sammuta virta ja kytke pesukone irti sähköpistorasiasta.
2. Paina kevyesti suodattimen kannen yläosaa ja avaa se. 

3. Aseta säiliö pumpun viereen, jotta kerätään mahdollisesti vuotava vesi. 
4. Venytä ”hätätyhjennysletku” astiaan.

5. Kierrä ”hätätyhjennysletkun” tulppaa letkun päässä ja anna veden valua astiaan.

6. Käännä poistosuodattimen kahvaa ja vedä se pois kotelosta.
Kun astia on täynnä vettä, työnnä tulppa letkun päähän ja aseta pieni letku takaisin 
pesukoneen jalustaan. Tämän jälkeen tyhjennä säiliö.
Myöhemmin sulje tiukasti hätätyhjennysletku tulpalla.
7. Poista suodatin: Aseta puuvillakangas tyhjennyspumpun suodattimen alle, jotta se 
voi imeä pienen määrän vettä. Poista sitten tyhjennyspumpun suodatin kääntämällä sitä 
vastapäivään.

8. Puhdista tyhjennyspumpun suodatin: poista jäämät suodattimesta ja puhdista se 
juoksevan veden alla.
9. Laita tyhjennyspumpun suodatin paikalleen: Aseta tyhjennyspumpun suodatin takaisin 
kääntämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että käännät sitä niin pitkälle kuin se kiertyy, 
suodattimen kahvan on oltava pystysuorassa asennossa. Testaa tyhjennyspumpun 
suodattimen vedenpitävyys kaatamalla noin 1 litra vettä pesuainelokerikkoon.
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LISÄVARUSTEET
Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä 
pesukonemallia varten.

Pinoamissarja
Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää 
tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.

KULJETUS JA KÄSITTELY
Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.
Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko 
ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä 
kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne niin, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. 
Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen.  Toista käänteisessä järjestyksessä 
kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan ”Asennusohjeissa”.



VIANETSINTÄ
Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei 
ongelmaa voida ratkaista helposti itse. 

Häiriöt Mahdolliset syyt/ Ratkaisu

Pesukone ei käynnisty.
Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi niin, että se saisi kontaktin.

Kodissa ei ole verkkovirtaa.

Pesuohjelma ei käynnisty.

Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla.

PÄÄLLÄ/POIS  -painiketta ei ole painettu.

START/TAUKO  -painiketta ei ole painettu.

Hanavettä ei ole aukaistu.

Käynnistysajalle on asetettu viivästys.

Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).

Pesukone ei täyty vedellä (” ” 
näkyy näytöllä).

Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan.

Letku on taittunut.

Hanavettä ei ole aukaistu.

Vesi puuttuu kodin vesijohtoverkosta.

Paine on liian alhainen.

START/TAUKO  -painiketta ei ole painettu.

Pesukone lastaa ja poistaa vettä 
jatkuvasti.

Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Letkun vapaa pää on veteen upotettuna.

Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella.
 
Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois päältä ja ota yhteys tekniseen 
huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmiöön, joka voi 
aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden 
avulla voidaan estää tämä ongelma.

Pesukone ei tyhjennä ja näytöllä 
näkyy symboli  (F9E1). 

Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto)

Tyhjennysletku on taittunut.

Tyhjennyskanava on tukkeutunut.

Pesukone tärisee paljon 
linkousohjelman aikana. 

Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana.

Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon.

Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.

Pesukone vuotaa.

Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla.

Pesuainelokerikko on tukkeutunut.

Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.

Symboli  näkyy ja näytölle 
ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, 
F4...).

Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle.  
Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

Liian paljon vaahtoa.
Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta ”sopii konepesuun” tai ”kone- ja käsinpesuun” tai vastaava).

Käytettiin liian paljon pesuainetta.

” ” -vaiheen kuvake vilkkuu, 
”0”-linkousnopeus näkyy.

Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousohjelman, näin suojataan pesukonetta.
Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä ”Linkous & tyhjennys” 
-ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen/ 
pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.

Poista käytöstä DEMO MODE: Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina 
START/TAUKO  -painiketta, kunnes summeri soi. Kytke kone takaisin päälle. ”DEMO”-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.

Voit ladata TERVEYS- JA TURVALLISUUSOHJEET, TUOTE-ESITTEEN ja ENERGIATIEDOT seuraavasti:
• Vieraile verkkosivullamme - http://docs.whirlpool.eu
• Käytä QR-koodia
• Vaihtoehtoisesti ota yhteys tekniseen huoltopalveluun (Katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat 

yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.
Katso Käyttäjän korjaus- ja huoltotiedot verkkosivulta: www.whirlpool.com
Mallin tiedot voidaan saada käyttämällä energiamerkinnässä olevaa QR-koodia. Merkinnästä löytyy myös mallitunniste, jota 
voidaan käyttää tutustuttaessa energiamerkinnän tuotetietokantaan osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu
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