
FI          OHJELMATAULUKKO

Ohjelma
Hoitoohje-
merkinnät

Max.
täyttö

kg

Ohjelman kuvaus ja huomautuksia

- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia.

Pesu- ja lisäaineet Lisävalinnat Max.
linkous- 
nopeus

kierr./min

Esipesu Varsinainen 
pesu

Huuh-
teluaine

Colours 
15°

Raikastus Ajastin Pika Esipesu Omat 
ohjelmat

Tehohu-
uhtelu

Linkous

Puuvilla
30 - 40 - 60 - 95°C

7.0

Normaalilikaiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset 
vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. 
Jos valitset ohjelman “Valkopesu 95”, pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja 
desinfioi pyykin. Bakteerinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella 
menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.

i Kyllä i i i i i i i i i Max.

Tekokuidut
40 - 60°C

3.0 Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri 
(Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon). i Kyllä i i i i i i i i i Max.

Hienopesu
30°C

1.5 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot. i Kyllä i i i i – i i – i 1000 1)

Sekapyykki
40°C

3.0 Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit. – Kyllä i i i i – – i i i Max.

 Puuvilla 7.0

Normaalilikainen puuvillapyykki. 
40°C ja 60°C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin 
pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. 
- Energiamerkinnän viiteohjelma.

– Kyllä i – i i – – i i i Max.

Värilliset
40°C 4.0

Valkoiset ja vaaleat aroista kuiduista valmistetut vaatteet.
Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen 
tai kellastumisen. Käytä vahvaa pesuainetta, tarvittaessa myös 
tahranpoistoainetta tai happipohjaista valkaisuainetta. Älä käytä 
nestemäistä pesuainetta.

i Kyllä i i i i i i i i i 1000 1)

Villa
Kylmä  1.0

Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin 
kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä 
villa ja viskoosi

– Kyllä i i i i – – i – i 1000 1)

Huuhtelu ja linkous – 7.0 Huuhtelu ja tehokas linkous.
Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous Valko/kirjo-ohjelmassa. – – i – i i – – i i i Max.

Linkous – 7.0 Pitkä linkous. 
Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa. – – – – i i – – i – i Max.

A. Ohjelmanvalitsin

B. Käynnistys-/Tauko-painike 

C. Nollaus-/tyhjennys-painike 

D. Ajastin-painike 

E. Omat ohjelmat-painike 

F. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä 

G. Linkous-painike 

H. Ajan näyttö

I. Ohjelmavaiheen merkkivalo

J. Luukku auki -merkkivalo 

Tässä pesukoneessa on automaattisia 
turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja 
ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa 
vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen 
vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

K. Huolto-merkkivalo 

L. Vesihana kiinni -merkkivalo 

M. Tarkista nukkasihti -merkkivalo 
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i	 = valinnainen / Kyllä = annostele aine
1) Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.                  W10822535



Raikastus
•	 Valitse tämä asetus, jos et voi ottaa pyykkiä pois 

koneesta heti ohjelman päätyttyä tai jos sinulla on 
tapana unohtaa pyykit pesukoneeseen. Ohjelma auttaa 
pitämään pyykin raikkaana.

•	 Pesukone pyörittää pyykkiä säännöllisin väliajoin 
ohjelman päätyttyä.

•	 Raikastus-painikkeen valo vilkkuu, kun tämä toiminto on 
aktiivinen ja näytössä näkyy animaatio.

•	 Jaksottainen pyöriminen kestää enintään 6 tuntia 
pesuohjelman päätyttyä ja voit pysäyttää sen milloin 
tahansa painamalla Raikastus-painiketta. Kestää jonkin 
aikaa kunnes voita avata luukun.

•	 Kun raikastus-jakso on päättynyt, näytössä näkyy “End”.
Pika
•	 Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kestoa.
•	 Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.
Esipesu
•	 Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai 

multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kestoa noin 15 
minuuttia. 

•	 Alä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, 
jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Tehohuuhtelu
•	 Tehohuuhtelussa käytetään enemmän vettä ja huuhtelu 

kestää pitempään.
•	 Spoii erityisen hyvin alueille, joilla on erittäin pehmeä 

vesi sekä vauvanpyykille ja allergikoille.
Linkous
•	 Jokaiseen ohjelmaan kuuluu automaattisesti valmiiksi 

määritetty suurin linkousnopeus.
•	 Linkousnopeutta muutetaan painiketta painamalla.

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO 

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen 
jälkeen näyttöön tuleva kuvake osoittaa, että kannen voi 
avata. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle 
näyttäen parhaillaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, 
huuhtelu, linkous/tyhjennys.

LAPSILUKKOPAINIKKEET 

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet luvatonta käyttöä 
vastaan (käyttö esim. lasten toimesta). 
•	 Paina molempia lapsilukkopainikkeita samanaikaisesti 

ja pidä niitä painettuna alas vähintään 3 sekunnin ajan. 
Avainsymboli ilmestyy näytölle. 

•	 Vapauta painikkeet uudelleen: toista edellä mainitut 
toimenpiteet uudelleen.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä 
esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta 
“Vianetsintäopas”. 
“Vesihana kiinni” : 
syöttövettä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.
“Huolto” : 
sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.
“Tarkista nukkasihti” : 
jätevettä ei ole pumpattu pois.
Akselinopeus näytöllä vilkkuu: 
epätasapaino pyörimisen aikana

•	

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

”Luukku auki” merkkivalo syttyy ja näytössä lukee 
”End”. Noin neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu 
kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

1. 

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN 
MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN 
JÄLKEEN

Keskeytä ohjelma painamalla Käynnistys-/tauko-
painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.

2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi 
lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.

3. Paina uudelleen Käynnistys-/tauko-painiketta . Uusi 
ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut 
ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUT- 
TAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Nollaus-/tyhjennys-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa
ennen sen päättymistä.
•	 Pidä Nollaus-/tyhjennys-painiketta painettuna 

muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva 
kuva.  Vesi tyhjentyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin 
luukun voi avata.

•	 Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, kone linkoaa pyykit 
vain huuhteluiden jälkeen, mutta ei ohjelman lopussa. 
Vesi tyhjennetään lopuksi ilman linkousta.

TALLENNA OMAT OHJELMASI 
Jos on olemassa ohjelma-asetus, jota käytät usein, kone 
tarjoaa mahdollisuuden tallentaa yhden asetuksen jokaista 
ohjelmaa kohden, jotta voit käyttää sitä vain yhden 
painikkeen painalluksella.
•	 Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä 

lisätoiminnot ja paina omat ohjelmat- painiketta ainakin 
3 sekunnin ajan. Omat ohjelmat- merkkivalo vilkkuu 
hetken ja palaa sitten jatkuvasti - ohjelman asetus on 
tallennettu.

Kun seuraavan kerran haluat käyttää omaa ohjelmaasi, 
valitse ohjelma, paina omat ohjelmat -painiketta ja 
käynnistä kone Käynnistys-/tauko-painikkeella.
Jos haluat vaihtaa tallennetun ohjelman uuteen:
•	 Valitse haluamasi ohjelma, lämpötila, linkousnopeus sekä 

lisätoiminnot ja paina omat ohjelmat- painiketta ainakin 
3 sekunnin ajan. Uusi ohjelma korvaa aikaisemman.

AJASTIN 

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen 
milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa.
•	 Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.
•	 Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
•	 Paina Ajastin-painiketta usemman kerran valitaksesi 1 

saakka 24 tunnin viiveajan.
•	 Paina Käynnistys-/tauko-painiketta. Ajastimen 

laskenta käynnistyy. Ajastimen kuvamerkki ja tuntien ja 
minuuttien välissä oleva kaksoispiste alkavat vilkkua.

•	 Kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta, 
viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, 
viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva 
kesto.

•	 Kun Käynnistys-/tauko-painiketta on painettu, valittua 
tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen 
ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen
..ennen kuin painat Käynnistys-/tauko-painiketta:
•	 Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina Nollaus-/

tyhjennys-painiketta.
..kun olet painanut Käynnistys-/tauko-painiketta:
•	 Pidä Nollaus-/tyhjennys-painiketta painettuna 

muutaman sekunnin ajan – viiveen aika häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

Avaa hana ja paina Käynnistys-/tauko-painiketta . 
Käynnistys-/tauko-painikkeen vieressä oleva valomerkki 
syttyy. Näytössä näkyy pesuohjelman jäljellä oleva aika. 
Tuloveden määrän ja lämpötilan vaihteluiden vuoksi jäljellä 
oleva aika lasketaan uudelleen jossakin ohjelman vaiheessa. 
Laskennan aikanaaikanäytössä näkyy vesikuplia.

1. 

PESUJAKSON VALMISTELU

Täytä pesukone, sulje rumpu ja tarkasta, että se on 
luotettavasti kiinni.

2. Lisää pesuaine ja mitkä tahansa lisäaineet, esim. 
huuhteluaine seuraavan sivun ja käyttöohjeen kuvauksen 
mukaisesti.

3. Sulje kansi.
4. Käännä ohjelman valitsin halutulle käytettävälle 

ohjelmalle ja lämpötilalle. Aikanäytöllä kuvataan 
valitun ohjelman kesto (tunneissa ja minuuteissa) ja 
painikkeen käynnistys-/tauko-merkkivalo vilkkuu. 
Esiasetetun linkousnopeuden merkkivalo syttyy. 
Jollet käynnistä ohjelmaa pian tehtyäsi valinnan, 
pyykinpesukone kytkeytyy automaattisesti pois päältä 
noin neljännestunnin kuluttua. Pesukoneen voi kytkeä 
uudelleen toimintaan kääntämällä ohjelmanvalitsimen 
asentoon “O” ja sen jälkeen uudelleen halutun ohjelman 
kohdalle.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Merkkivalo sammuu automaattisesti, jos ohjelman ja 
lisätoiminnon yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa 
yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti. 
Colours 15°
•	 Säästää veden lämmittämiseen kuluvan energian, mutta 

säilyttää hyvän pesutuloksen.
•	 Tukee värien säilymistä pestäessä kirjopyykkiä.
•	 Suositellaan tahrattomille, kevyesti likaantuneille 

pyykeille.
•	 Käytä tällä asetuksella kylmäpesuun tarkoitettuja 

erikoispesuaineita, jotta saadaan hyvä pesutulos.
•	 Ei valittavissa pesuohjelmille Puuvilla 95 °C. 

KULUTUSTIEDOT Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lä mpötilan, pesukoneen täytön 
ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan 
muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

 Ohjelman kestoaika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).
* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkinnän perusta. Energiansäästösyistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.
*** Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

- anturiteknologia mukauttaa veden, energian ja ohjelman keston täyttömäärään.

Ohjelma
Lämpötila

(°C)

Täyttömäärä

(kg)

Vettä

(l)

Energiaa
(kWh)

ilman Pika-
lisätoimintoa

Ohjelman likim. kesto   
(tunnit : minuutit)

Likimääräinen jäljellä 
oleva kosteus (%)***

ilman Pika-
lisätoimintoa

Pika-
lisätoiminnon 

kanssa

1000 
kierr./min

1200 
kierr./min

Puuvilla 95 7.0 58* 2.10 2:35 2:00

64 64
Puuvilla 60 7.0 52 1.33 2:35 1:45
Puuvilla 40 7.0 64 0.99 3:00 1:30
Puuvilla 30 7.0 64 0.52 3:00 1:30

Tekokuidut 60 3.0 54* 0.89 2:05 1:14
47 40

Tekokuidut 40 3.0 50 0.56 1:50 0:59
Hienopesu 30 1.5 50 0.50 0:45 –
Sekapyykki 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68 61

Värilliset 40 4.0 70 0.55 1:20 1:00
Villa Kylmä 1.0 40 0.10 0:35 -

ePuuvilla ** 60 7.0 48 0.90 4:00 –
62 62ePuuvilla ** 60 3.5 34 0.75 2:50 –

ePuuvilla ** 40 3.5 34 0.65 2:30 –


