PÄIVITTÄISKÄYTÖN
VIITE- OPAS

FI

AWG 1112 S/PRO
ALKUPERÄISTEN KÄYTTÖOHJEIDEN KÄÄNNÖS

KIITOS, ETTÄ OLET HANKKINUT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua,
rekisteröi laitteesi osoitteessa www.whirlpool.eu/register

Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti
terveyttä ja turvallisuutta koskeva opas.

Kuljetuspultit on ehdottomasti
poistettava ennen pesukoneen
käyttöönottoa.

Katso niiden irrotusta koskevat tarkemmat
ohjeet asennusoppaasta.

TUOTTEEN KUVAUS
LAITE

1.
2.

1. Työtaso
2. Pesuainelokerikko
3. Ohjauspaneeli
4. Luukun kahva
5. Luukku
6. Vedensuodatin/
hätätyhjennysletku (jos
käytettävissä) - jalkalistan
takana 7. Jalkalista (irrotettava)
8. Säädettävät jalat (4)

3.

4.

5.

6.
7.
8.
OHJAUSPANEELI

13.

12.

HT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MAX

9.

10.

11.

1. On/Off-virtapainike
(Nollaus-/
tyhjennyspainike, jos
painetaan pitkään)
2. Ohjelmapainike
3. Colours 15 -painike
4. Raikastus-painike
5. Annosteluavun painike
6. Nuppi (Valitse
kiertämällä/Vahvista
painamalla)
7. Viivästetyn käynnistyksen
painike
8. Lämpötilan painike
9. Linkousnopeuden painike
10. Lisätoimintojen painike
(Painikelukitus, jos
pidetään painettuna
pitkään)
11. Käynnistys-/
taukopainike
12. Näyttö
13. Ohjelmien alue
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PESUAINELOKERIKKO

1. Varsinaisen pesun lokero
• Varsinaisen pesun pesuaine
• Tahranpoistoaine
• Vedenpehmennysaine
2. Esipesun lokero
• Esipesun pesuaine.
3. Huuhteluaineen lokero
• Huuhteluaine
• Nestemäinen tärkki
Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkintään “max”
saakka.
4. Vapautuspainike
(Paina poistaaksesi pesuainelokerikon puhdistusta varten).

Pesuainesuositukset eri tyyppisille pyykeille
Valkoiset kestävät kuidut

(kylmä-HT °C)

Voimakkaat pesuaineet

Valkoiset arat kuidut

(kylmä-40 °C)

Miedot pesuaineet, joissa on valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita

Vaaleat/pastellivärit

(kylmä-60 °C)

Pesuaineet, joissa on valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita

Voimakkaat värit

(kylmä-60 °C)

Kirjopesuaineet ilman valkaisuainetta/optisia kirkasteita

Mustat/tummat värit

(kylmä-60 °C)

Mustalle/tummalle pyykille tarkoitetut erikoispesuaineet

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
Katso PÄIVITTÄISTÄ KÄYTTÖÄ koskevasta kappaleesta miten valita ja
aloittaa ohjelma.
ENSIMMÄINEN JAKSO
Kun kytket pesukoneen verkkoon, se kytkeytyy päälle
automaattisesti.
Mahdollisten tuotantoprosessin jäämien poistamiseksi:

• Valitse ohjelmaksi “Puuvilla” ja lämpötilaksi HT °C.
• Annostele pieni määrä voimakasta pesuainetta
pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroon (enintään
1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille
suosittelemasta määrästä)
• Käynnistä ohjelma ilman pyykkejä.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
Katso lisätietoja toiminnoista Käyttö- ja huolto-oppaasta /
katso viimeiseltä sivulta kuinka saat Käyttö- ja huolto-oppaan

1. TÄYTTÄMINEN

• Valmistele pyykki kohdassa “VINKIT JA VIHJEET”
annettujen suositusten mukaisesti.
Varmista, että taskut ovat tyhjät, hakaset suljettu ja
nauhat sidottu yhteen.
• Avaa luukku ja laita pyykit. Noudata ohjelmataulukossa
ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä.
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2. LUUKUN SULKEMINEN

• Varmista, ettei luukun lasin ja kumitiivisteen
väliin ole jäänyt pyykkejä.
• Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahtavan
kiinni.

3.AVAA VESIHANA

FI
4. KYTKE PESUKONE PÄÄLLE

• Paina virtapainiketta kunnes ohjelmapainike syttyy.
Ohjauspaneelille tulee näkyviin animaatio ja laitteesta
kuuluu äänimerkki. Pesukone on nyt valmis toimimaan.

5. ASETA HALUAMASI OHJELMA
OHJATTU ASETUS — PAINIKKEEN VALO OHJAA OHJELMIEN
ASETUSTEN TEKEMISESSÄ SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:
ohjelman / lämpötilan / linkousnopeuden / lisätoimintojen valinta.
Välittömästi nuppia painamalla tehdyn valinnan vahvistamisen
jälkeen painikkeen valo hyppää seuraavaan vaiheeseen.
• Ohjelman valitseminen:
Varmista, että ohjelmapainikkeeseen tulee valo.

Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä valitsinta.
Valitun ohjelman vieressä oleva merkkivalo syttyy.

ITSENÄISET ASETUKSET
Kun olet kytkenyt pesukoneen päälle, sinun ei ole pakko noudattaa
OHJATTUA TILAA.
Saat valita itse järjestyksen, jolla teet ohjelmasi asetukset.
Tee asetus painamalla ensin kyseistä painiketta, tee sitten valinnat
nuppia kääntämällä ja vahvista lopuksi nuppia painamalla.
Asetettavissa olevat lämpötilat, linkousnopeudet ja lisätoiminnot
riippuvat valitusta ohjelmasta. Tämän vuoksi on suositeltavaa
aloittaa valitsemalla ohjelma.

6. LISÄÄ PESUAINE

• Jos et käytä annosteluaputoimintoa, vedä
pesuainelokerikko ulos ja lisää pesuaine (sekä lisäaineet /
huuhteluaine) tässä vaiheessa; noudata
pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
Jos olet valinnut lisätoiminnon ESIPESU tai VIIVÄSTETTY
KÄYNNISTYS, noudata kappaleen LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA
ILMAISIMET suosituksia. Sulje sitten varovasti pesuainelokerikko.
• Jos käytät annosteluaputoimintoa, lisää pesuaine
myöhemmin, ohjelman käynnistämisen jälkeen. Katso lisätiedot
kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.
• Älä avaa pesuainelokerikkoa pesuaineen / lisäaineiden lisäämisen
jälkeen ylivuotojen välttämiseksi.

7.

Vahvista haluttu ohjelma valitsinta painamalla.
• Muuta lämpötilaa tarpeen vaatiessa
Jos haluat muuttaa näytöllä näkyvää lämpötilaa, varmista,
että lämpötilapainikkeeseen tulee valo.
Kierrä nuppia halutun lämpötilan valitsemiseksi ja paina
nuppia sen vahvistamiseksi.
• Muuta linkousnopeutta tarpeen vaatiessa
Jos haluat muuttaa näytöllä näkyvää linkousnopeutta,
sinun on varmistettava, että linkouksen painike palaa.
Kierrä nuppia halutun linkousnopeuden, tai
huuhteluveden pidätyksen, valitsemiseksi ja paina nuppia sen
vahvistamiseksi.
Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.
• Valitse lisätoiminnot tarpeen vaatiessa
Jos haluat valita lisävalintoja, varmista, että lisävalintojen
painikkeeseen tulee valo. Valitsemasi ohjelman kanssa
sopivat lisävalinnat näkyvät valaistuista nuolista .
Valitse haluamasi lisätoiminnot nuppia kiertämällä. Valitun
lisätoiminnon symboli vilkkuu. Vahvista nuppia painamalla.
Jotkin lisävalinnat / toiminnot voidaan valita suoraan painiketta
painamalla:

Katso lisätiedot kohdasta LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET.

OHJELMAN KÄYNNISTYS
• Paina käynnistys/taukopainiketta kunnes painikkeeseen
syttyy pysyvä valo; ohjelma käynnistyy.
• Jos olet valinnut Annosteluapu, pesukone ilmoittaa
kyseiselle pyykkimäärälle suositellun pesuainemäärän ohjelman
käynnistymisen jälkeen.
Noudata kappaleessa LISÄVALINNAT, TOIMINNOT JA ILMAISIMET /
Annosteluapu annettuja ohjeita.

8. KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN ASETUSTEN

MUUTTAMINEN TARVITTAESSA
Voit muuttaa asetuksia vielä silloinkin, kun ohjelma on käynnissä.
Muutokset otetaan käyttöön, mikäli vastaava ohjelman vaihe ei ole
vielä päättynyt.
• Paina kyseistä painiketta (esimerkiksi “Linkousnopeuden” painiketta
linkousnopeuden muuttamiseksi). Valittu arvo vilkkuu muutaman
sekunnin ajan.
• Vilkkumisen aikana on mahdollista säätää asetus nuppia
kääntämällä. Jos arvo lakkaa vilkkumasta ennen kuin olet ehtinyt
säätää sen, paina painiketta uudelleen.
• Vahvista uusi asetus nuppia painamalla. Jos et vahvista sitä, uusi
asetus vahvistuu automaattisesti: se lakkaa vilkkumasta.
Ohjelma jatkuu automaattisesti.
Käynnissä olevan ohjelman asetusten muuttamiseksi voit myös
toimia seuraavasti:
• Laita käynnissä oleva ohjelma taukotilaan painamalla “käynnistys/
tauko"-painiketta.
• Muuta asetukset haluamallasi tavalla.
• Paina painiketta “käynnistys/tauko” uudelleen ohjelman
jatkamiseksi.

9. ASETA KÄYNNISSÄ OLEVA OHJELMA TAUKOTILAAN JA

AVAA LUUKKU TARPEEN VAATIESSA
• Laita käynnissä oleva ohjelma taukotilaan painamalla
“käynnistys/tauko”-painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
• Jos veden taso ja/tai lämpötila eivät ole liian korkeita,
avoimesta luukusta ilmoittava merkkivalo syttyy. Voit
avata luukun ja lisätä/poistaa pyykkejä.
• Jatka ohjelmaa painamalla “käynnistys/tauko”-painiketta.

3

10. SUORITA KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN UUDELLEEN 11. KYTKE PESUKONE POIS PÄÄLTÄ OHJELMAN LOPUTTUA
ASETUS (RESET) TARVITTAESSA
• Paina “virtapainiketta” ja pidä sitä painettuna, kunnes
näyttöön tulee “rES”.

Vesi tyhjennetään, ohjelma päättyy ja luukun lukitus avautuu.

• Näytössä lukee “End” ja luukun avautumisen merkkivalo syttyy
– voit ottaa pyykit pois.

• Sammuta pesukone virtapainiketta painamalla. Energian
säästämiseksi pesukone sammuu automaattisesti noin
neljännestunnin kuluttua ohjelman päättymisen jälkeen.
• Jätä luukku raolleen, jotta pesukoneen sisäosat kuivuvat.

VINKKEJÄ
HUOMIOI PYYKIN LAJITTELUSSA

• Materiaalin tyyppi / pesumerkintä (puuvilla, sekoitekuidut,
synteettiset, villa, käsinpestävät tekstiilit)
• Väri (erikseen värilliset ja valkoiset tekstiilit, pese uudet välilliset
tekstiilit erikseen)
• Arat pyykit (pese pienet tekstiilit – kuten nailonsukat – ja
koukulliset tuotteet – kuten rintaliivit – vaatepussissa tai
vetoketjullisessa tyynynpäällisessä).

TYHJENNÄ KAIKKI TASKUT

• Esineet kuten kolikot tai sytyttimet saattavat vahingoittaa
pyykkejä sekä rumpua.

PESUMERKINNÄT

Pesusoikossa oleva lämpötilatunnus osoittaa kyseisen tekstiilin
pesua varten suositellun enimmäislämpötilan.
Normaali mekaaninen käsittely
Varovainen mekaaninen käsittely
Erittäin varovainen mekaaninen käsittely
Ainoastaan käsinpesu
Ei vesipesua
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ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN JA YMPÄRISTÖN
SUOJELEMINEN

• Tämä auttaa estämään sen tukkeutumista, mikä puolestaan
saattaisi estää tyhjennettävän veden pumppautumista ulos. Katso
kappaletta HOITO JA HUOLTO / “Vedensuodattimen puhdistus”
käyttö- ja huolto-oppaassa.

SÄÄSTÖTOIMENPITEET JA YMPÄRISTÖ

• Pese ohjelmataulukon mukaisia täysiä koneellisia, jotta sähkön,
veden, pesuaineen ja ajan käyttö on mahdollisimman tehokasta.
• Älä ylitä pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaista pesuaineen
annostelumäärää. Käytä annostelun aputoimintoa.
• Voit säästää energiaa valitsemalla 60 °C:n pesuohjelman HTasteisen sijaan tai vastaavasti 40 °C:n ohjelman 60-asteisen sijaan.
• Voit säästää aikaa ja energiaa myös valitsemalla suuremman
linkousnopeuden, jolloin rumpukuivauksen alussa pyykki on jo
valmiiksi kuivempaa.

FI

OHJELMATAULUKKO

Vars. pesu

Huuhteluaine

Esipesu

Pesuaine ja
lisäaineet

Rypistymisen esto

Maks. linkousnopeus
(kierr./min)w

Linkous

Viivästetty käynnistys

Annosteluapu

Raikastus

Colours 15

Pika

Tehohuuhtelu

Erittäin likainen

Tahra 15

Kuuma loppuhuuhtelu

Esipesu

Max täyttö (Kg)

Lämpötila

Valittavissa suoraan

—

—

Ohjelma

Pesumerkinnät

Valittavissa lisätoimintojen painikkeella

TYÖVAATTEET

Kylmä/
80° HT*

maks

MOPIT JA
PYYHKEET

Kylmä/
60 °C

6,0

PUUVILLA

Kylmä/
60 °C

maks

40 °C

5.5

—

TEKOKUIDUT

Kylmä/
60 °C

4.0

—

HIENOPESU

Kylmä/
40 °C

3.0

—

—

—

—

1000

VILLA

Kylmä/
40 °C

2,0

—

—

—

—

1000

HYGIENIA

85° HT*

maks

—

—

—

—

—

—

maks

ALLERGIANESTO

60 °C

6,0

—

—

—

—

—

—

maks

—

maks

—

—

—

—

—

NOPEA TAHRANPOISTO

LINKOUS

Valittavissa/valinnainen

—

maks

—

maks
maks

—

—

Ei valittavissa/sovellu

—

—

—

—

—

maks
maks

—

Vaaditaan annostelu

maks

—

—

—

Annostelu valinnainen

(*) Korkein tällä jaksolla saavutettavissa oleva lämpötila, joka riippuu erilaisista pesukoneen toimintaa koskevista seikoista, kuten esim.:
veden lämpötila, sähköverkon jännite, pyykin täyttömäärä, jne.
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OHJELMAT
Noudata pyykissä olevia pesumerkintöjä.
Jotta ohjelma toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, älä muuta
esiasetettuja valintoja.
TYÖVAATTEET
Tukevasta puuvillasta tai puuvillan ja tekokuitujen
sekoituksesta tehdyt likaiset työvaatteet. “Esipesu”- ja
“tehohuuhtelu”-valinnat ovat esiasetettuja tässä
ohjelmassa - se on siis optimoitu parhaan puhtaustuloksen
saamiseksi.
Erittäin likaiset tekstiilit on suositeltavaa ravistella kunnollisesti
ennen niiden laittamista pesukoneeseen.
Halutessasi voit käyttää happipohjaista tahranpoistoainetta.
MOPIT JA PYYHKEET
Normaalisti tai erittäin likaisille pesunkestäville
puhdistusliinoille, mopeille, pyyhkeille ja vastaavalle,
tukevasta puuvillakankaasta valmistetulle pyykille.
Tehopesuohjelma, johon kuuluu esipesu; lisää pesuainetta myös
pesuainelokerikon esipesulokeroon, jos pyykki on erittäin likaista.
PUUVILLA (bakteereja tuhoava)
Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta tai
pellavasta valmistetuille tekstiileille.

TEKOKUIDUT
Normaalisti likainen, tekokuiduista tai puuvillasekoitteesta
valmistettu pyykki.
HIENOPESU
Hellää käsittelyä vaativat aroista materiaaleista valmistetut
pyykit.
VILLA / KÄSINPESU
Villatekstiilit, joissa on Woolmark-merkki ja
konepesumerkintä, sekä silkki- (noudata pesumerkintöjen
suosituksia), pellava-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on
käsinpesumerkintä.
HYGIENIA
Se on erityisesti kehitetty antamaan mahdollisimman
hygieenisen pesutuloksen ja samalla takaamaan
pyykkiesi turvallisuuden ja desinfioinnin.
ALLERGIANESTO
Käytä ohjelmaa tärkeimpien allergeenien, kuten
siitepölyn, punkkien sekä kissojen ja koirien karvojen
poistamiseksi.

NOPEA TAHRANPOISTO
Tämä ohjelma sopii hyvin vaikeimpien päivittäisten
tahrojen pesemiseen 1 tunnissa. Se on ihanteellinen
sekoitekuiduille ja värillisille kankaille, ja se hoitaa
vaatteitasi pesun aikana.

LINKOUS
Erillinen tehokas linkousohjelma. Kestäville pyykeille.

KULUTUSTIEDOT
Kyseiset tiedot voivat päivittäiskäytössä poiketa ilmoitetuista arvoista tulevan veden
lämpötilan, vedenpaineen, ym. aikaansaamien erilaisten olosuhteiden vuoksi.

OHJELMA

LÄMPÖTILA
(°C)

TYÖVAATTEET

60

MOPIT JA PYYHKEET
NOPEA TAHRANPOISTO

60
40

HYGIENIA

HT

ALLERGIANESTO

60

PUUVILLA

60

PUUVILLA

40

TEKOKUIDUT

40

TÄYTTÖMÄÄRÄ
(KG)

11,0
(maks.)
6,0
5.5
11,0
(maks.)
6,0
11,0
(maks.)
11,0
(maks.)
4,0

VESI
(L)
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ILMAN
PIKAPESUA

PIKAPESULLA

KESKIMÄÄRÄINEN
JÄÄMÄKOSTEUDEN
PITOISUUS
(%)

110

1,70

02:25

01:55

53

90
27

1,50
0.17

01:50
01:00

01:35
--

53
59

126

3,50

03:15

--

59

183

1.61

03:40

--

59

126

2,00

02:55

01:55

59

100

1,70

03:50

02:10

59

60

0,80

02:40

01:20

39

Arvot on mitattu normaaliolosuhteissa standardin IEC/EN 60456
mukaisesti. Vettä, energiaa ja jäämäkosteuden pitoisuutta koskevat
arvot viittaavat ohjelmien oletusasetuksiin ilman lisätoimintoja.
max = pesukoneen enimmäistäyttömäärä

ENERGIA
(KWH)

KESKIMÄÄRÄINEN
OHJELMAN
KESTO (H:MIN)

Virrankulutus virta pois päältä kytkettynä on 0,25 W / virta päällä
0,25 W.
* Kesto osoitetaan täyttömäärän havainnoinnin jälkeen

FI

LISÄTOIMINNOT, TOIMINNOT
JA ILMAISIMET
LISÄTOIMINNOT, jotka on valittavissa suoraan painamalla
erityispainiketta

LISÄTOIMINNOT, jotka voidaan valita painikkeella

Colours 15
Toiminto auttaa säilyttämään pyykkien värit
pesemällä ne kylmällä vedellä (15 °C). Säästää veden
kuumentamiseen käytettyä energiaa säilyttäen
samalla hyvät pesutulokset.
Se sopii tahrattomalle, hieman likaiselle pyykille.
Ei valittavissa HT °C:n ohjelmalle.

Esipesu
Auttaa puhdistamaan erittäin likaiset pyykit lisäämällä
esipesuvaiheen valittuun pesuohjelmaan.
Erittäin likaiselle pyykille, jossa on esimerkiksi hiekkaa tai
raemaista likaa.
Lisää ohjelman kestoa noin 20 minuuttia.
Lisää pesuaine esipesun lokeroon pesuainelokerikossa tai suoraan
rumpuun. Käytä jauhemaista pesuainetta varsinaista pesua varten,
jotta varmistetaan pesuaineen pysyminen pesuainelokerikossa
siihen saakka, kunnes varsinainen pesuohjelma käynnistyy.
Tämä lisätoiminto on esiasetettuna ohjelmissa “Työvaatteet” ja
“Mopit ja pyyhkeet”. Pesutuloksen optimoimiseksi on suositeltavaa
säilyttää “Esipesu” näissä ohjelmissa.

Raikastus
Auttaa pitämään tekstiilit raikkaina, jos et voi ottaa niitä
pois koneesta välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen.
Pesukone alkaa pyörittää pyykkiä rummussa säännöllisesti
ohjelman päättymisen jälkeen. Tämä jatkuu noin 6 tuntia
pesuohjelman päättymisen jälkeen. Voit lopettaa sen milloin
tahansa painamalla mitä tahansa painiketta; luukun lukitus avautuu
ja voit ottaa pyykit pois.
Annosteluapu
Auttaa sinua laittamaan oikean määrän pesuainetta
pyykkimäärän mukaan. Ennen tämän lisätoiminnon
käyttämistä:
Myytävinä olevien pesuaineiden voimakkuudet vaihtelevat
huomattavasti. Säädä tämän vuoksi pesukone käyttämiesi
pesuaineiden annostelumäärien mukaisesti.
Tarkasta lisäksi, vastaako pesukoneen esiasetettu veden kovuustaso
(pehmeä) paikallisen veden kovuustasoa; säädä tarpeen vaatiessa
(katso käyttö- ja huolto-oppaasta kohta “Annosteluavun
ensimmäinen käyttö”).
1) Valitse annosteluapu:
Kun olet valinnut ohjelman ja lisätoiminnot, paina
annosteluavun painiketta; näytölle syttyy annosteluavun
symboli.
2) Käynnistä ohjelma:
Käynnistä ohjelma painamalla painiketta “käynnistys/
tauko”. – Rumpu selvittää pyykkimäärän pyörähtämällä;
tämän jälkeen näytöllä näkyy suositeltu pesuainemäärä
millilitroina ilmoitettuna.

3)

4)

Lisää pesuaine:
Vedä ulos pesuainelokerikko ja kaada näytöllä
ilmoitettu pesuainemäärä pesuainelokerikon
varsinaisen pesun lokeroon.
Jos olet valinnut “Esipesu” -lisätoiminnon ja haluat
lisätä pesuainetta myös esipesua varten, kaada puolet
ilmoitetusta pesuainemäärästä esipesun lokeroon, varsinaisen
pesun lokeroon jo lisäämäsi täyden pesuainemäärän lisäksi.
Sen sijaan, että pesuaine lisätään pesuainelokerikkoon, se
voidaan lisätä suoraan rumpuun pesuainepallossa.
Ohjelmat, joihin kuuluu esipesu: Esipesun pesuaine voidaan
lisätä rumpuun, varsinaisen pesun pesuaine on lisättävä
varsinaisen pesun lokeroon pesuainelokerikossa. Käytä tässä
tapauksessa jauhemaista pesuainetta varsinaiseen pesuun,
jotta varmistetaan pesuaineen pysyminen pesuainelokerikossa
varsinaiseen pesuvaiheeseen saakka. Sulje pesuainelokerikko
(tai luukku) pesuaineen lisäämisen jälkeen.
Jatka ohjelmaa painamalla “käynnistys/tauko”-painiketta
ja pitämällä sitä painettuna.

Kuuma loppuhuuhtelu
Ohjelma päättyy kuumaan huuhteluvaiheeseen. Tämä
rentouttaa pyykkien kuituja niin, että ne tuntuvat mukavan
lämpimiltä, kun ne poistetaan koneesta heti ohjelman
päättymisen jälkeen.
Tahra 15°
Auttaa poistamaan kaikentyyppiset tahrat rasvaa ja
öljyä lukuun ottamatta.
Ohjelma alkaa kylmällä vedellä tapahtuvalla
pesuvaiheella. Lisää ohjelman kestoa noin 10 minuuttia.
Pinttyneille tahroille suositellaan esikäsittelyä.
Ei valittavissa HT °C:n ohjelmalle.
Erittäin likainen
Auttaa puhdistamaan erittäin likaiset, pinttyneet pyykit
optimoiden tahranpoiston lisäaineiden tehokkuuden.
Annostele sopiva määrä tahranpoistoainetta (jauhetta)
varsinaisen pesun lokeroon tavallisen pesuaineen kanssa (käytä
ainoastaan jauhemaista pesuainetta). Saattaa pidentää ohjelman
kestoa jopa 15 minuuttia.
Soveltuu käytettäväksi happipohjaisten tahranpoistoaineiden ja
valkaisuaineiden kanssa. Älä käytä kloori- tai
perboraattivalkaisuaineita.
Tehohuuhtelu
Auttaa välttämään pesuainejäämät pyykeissä pidentäen
huuhteluvaihetta.
Sopii erityisen hyvin vauvanvaatteille tai allergioista
kärsivien pyykeille sekä pehmeän veden alueille.
Pika
Mahdollistaa nopeammin tapahtuvan pesun.
Suositellaan vain hieman likaisille pyykeille.
Ei valittavissa HT °C:n ohjelmalle.
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TOIMINNOT
Rypistymisen esto (lisätoiminto linkouspainikkeella)
Estää pyykkien automaattisen linkouksen ohjelman lopussa.
Pyykit jäävät likoamaan viimeiseen huuhteluveteen ja
ohjelma ei jatku.
Sopii aroille pyykeille, jotka eivät kestä linkousta tai jotka on
lingottava alhaisemmalla linkousnopeudella. Ei sovi silkille.
“Rypistymisen esto” lopettamiseksi valitse joko:
• tyhjennä vesi, ei linkousta:
kierrä nuppia valitaksesi linkousnopeudeksi “0” ja paina
sitten “käynnistys/tauko”: vesi tyhjennetään ja ohjelma
päättyy
• linkoa pyykit:
linkousnopeuden oletusarvo vilkkuu – käynnistä linkous
painamalla “käynnistys/tauko”.
Tai valitse muu linkousnopeus kiertämällä nuppia, paina
sitä vahvistaaksesi ja paina painiketta käynnistys/tauko.
Viivästetty käynnistys
Siirtää ohjelman alkamisen myöhempään ajankohtaan.
Älä käytä nestemäistä pesuainetta tämän toiminnon
kanssa.
• Valitse pesuohjelma, lämpötila ja lisätoiminnot.
• Paina “viivästetyn käynnistyksen” painiketta – viivästetyn
käynnistyksen alkamisen symboli vilkkuu näytöllä.
• Kierrä nuppia valitaksesi viiveeksi enintään 23 tuntia; arvo näkyy
näytöllä. Vahvista valitsinta painamalla.
• Paina “käynnistys/tauko” -painiketta – ajastuksen lähtölaskenta
alkaa. Näytöllä vilkkuu kaksoispiste. Luukku lukittuu.
• Jos olet valinnut annosteluavun: Kun painat “käynnistys/taukopainiketta, pesukone laskee suositellun pesuainemäärän. Lisää
pesuainetta näytön ilmoituksen mukaisesti (ks. “annosteluapu”).
Paina “käynnistys/tauko-painiketta uudelleen, jolloin valitun
ajastuksen lähtölaskenta alkaa.
• Kun ajastettu viiveaika on kulunut loppuun, pesukone käynnistyy
automaattisesti. Näyttö osoittaa sitten ohjelman jäljellä olevan
ajan.
“Viivästetyn käynnistyksen” peruuttaminen:
• “Käynnistys/Tauko-painikkeen painaminen peruuttaa viivästetyn
käynnistyksen.

Näppäinlukko
Lukitsee ohjauspaneelin painikkeet ja nupin
vahingossa tapahtuvan käytön estämiseksi.
Painikkeiden lukitus:
• Pesukoneen on oltava päällä.
• Paina lisätoimintojen painiketta ja pidä sitä painettuna,
kunnes näyttöön syttyy avaintunnus. Valitsin ja painikkeet
ovat nyt lukittuja. Ainoastaan virtapainike toimii.
Jos kytket pesukoneen pois päältä ja sitten uudelleen
päälle, painikelukitus pysyy toiminnassa kunnes avaat sen.
Avaa painikkeiden lukitus painamalla lisätoimintojen
painiketta uudelleen niin kauan, kunnes näytön
avaintunnus sammuu.

MERKKIVALOT
Luukku voidaan avata.

Vika: Vesihana kiinni. Pesukone ei saa ollenkaan/
tarpeeksi vettä.

Vika:Vesisuodatin tukossa. Vettä ei ole mahdollista
tyhjentää; vesisuodatin saattaa olla tukossa

Vika: Ota yhteys huoltoon. Katso käyttö- ja huoltooppaasta kohta Vianmääritys.
Jos ilmenee vikoja, katso Käyttö- ja huolto-oppaasta kohta
Vianmääritys.

HUOLTO JA PUHDISTUS
SEKÄ VIANMÄÄRITYS
Katso lisätietoja huolto- ja puhdistustoimenpiteistä
sekä vianmäärityksestä
Käyttö- ja huolto-oppaasta.

YHTEYDEN OTTAMINEN HUOLTOPALVELUUN
Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita molemmat luukun
sisäpuolella olevassa huoltotarrassa näkyvät numerot.
http://www.whirlpool.eu
Puhelinnumero löytyy takuukirjasesta.

Tuotetta koskevaa kirjallista materiaalia on
mahdollista saada myös seuraavasti:
• Lataa se Whirlpoolin verkkosivustolta
http://docs.whirlpool.eu

JOS PESUKONE VAIKUTTAA VAHINGOITTUNEELTA, OTA
YHTEYTTÄ LAITTEEN OMISTAJAAN TAI TARPEEN VAATIESSA
HUOLTOPALVELUUN.
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Whirlpool® on Whirlpool, USA:n rekisteröity tavaramerkki

8

001

n

