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Kiitos, että valitsit Candy-pesukoneen. 
Olemme varmoja, että se palvelee sinua 
uskollisesti ja turvallisesti vaatteiden – myös 
arkojen – päivittäisessä pesussa. 

Lue tästä käyttöohjeesta, kuinka laitetta 
käytetään oikein ja turvallisesti ja kuinka 
siitä pidetään tehokkaasti huolta. 

Käytä pesukonetta vasta, kun 
olet lukenut nämä ohjeet huolellisesti. 
Suosittelemme, että säilytät tämän 
käyttöohjeen helposti saatavilla ja hyvässä 
kunnossa myös mahdollisia myöhempiä 
omistajia varten. 

Tarkista, että laitteen mukana toimitetaan tämä 
käyttöohje, takuutodistus, huoltokeskuksen 
osoite ja energiatehokkuustarra. Tarkista myös, 
että tulpat, poistoletkun käyrä sekä nestemäisen 
pesu- tai valkaisuaineen lokero (vain joissain 
malleissa) ovat mukana. Suosittelemme, että 
säilytät kaikki nämä osat. 

Jokaisen tuotteen tunnisteena on 
yksilöllinen 16-merkkinen koodi, jota 
kutsutaan myös sarjanumeroksi. Koodi on 
painettu tarraan, joka on liimattu laitteeseen 
(luukun lähelle) tai joka löytyy tuotteen 
sisällä olevasta asiakirjakuoresta. Koodi on 
eräänlainen tuotekohtainen tunnistekortti, 
jota tarvitaan tuotteen rekisteröimiseen ja 
otettaessa yhteyttä huoltoliikkeeseen. 

 

Tämä laite on merkitty 
eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 
2012/19/EU mukaisesti. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää 
saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa 
haittaa ympäristölle) ja peruskomponentteja 
(jotka voidaan käyttää uudelleen). On 
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
toimitetaan erikoiskäsittelyyn, jotta siitä 
voidaan poistaa kaikki saastuttavat aineet ja 
käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki 
materiaalit voidaan kerätä ja kierrättää. 

 Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, 
että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule 
ympäristöongelmaa. Seuraavien perussääntöjen 
noudattaminen on tärkeää: 

l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.

l Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on
toimitettava jätehuolto-organisaation tai
rekisteröityjen yhtiöiden ylläpitämiin
asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa 
maissa on suurikokoisen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun
kotikeräyspalveluja.

Monissa maissa voit uuden laitteen oston 
yhteydessä palauttaa vanhan laitteesi 
jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava 
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta 
laitetta kohden, mikäli laite on vastaavaa lajia 
ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta. 

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

2. ASENNUS

3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ VINKKEJÄ

4. YLLÄPITO JA PUHDISTUS

5. LUUKUN HÄTÄAVAUS

6. WI-FI

7. PIKAKÄYTTÖOPAS

8. OHJAIMET JA OHJELMAT

9. KUIVAUSOHJELMA

10. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU

Ympäristöehdot 

Sisällys
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1. YLEISET
TURVALLISUUSOHJEET

l Tämä laite on tarkoitettu
käytettäväksi kotitalouksissa ja
vastaavissa paikoissa, esimerkiksi:
− myymälöiden, toimistojen ja

muiden työpaikkojen henkilöstön
keittiötiloissa;
− maatiloilla;
− hotellien, motellien ja muiden

asuinpaikan tyyppisten paikkojen
asiakkaiden käytössä;
− aamiaismajoituksen

kaltaisessa käytössä.
Laitteen käyttö kotitalousympäristöstä 
poikkeavissa paikoissa tai 
tavanomaisista kodinhoitotoimista 
poikkeavalla tavalla, kuten 
kaupallinen asiantuntija- tai 
ammattilaiskäyttö, on kiellettyä 
myös edellä kuvatuissa paikoissa. 
Jos laitetta käytetään näistä 
ohjeista poikkeavalla tavalla, sen 
käyttöikä voi lyhentyä ja 
valmistajan takuu voi raueta. 
Valmistaja ei hyväksy mitään 
laitteelle aiheutuvia vahinkoja tai 
muita vahinkoja ja menetyksiä, 
jotka aiheutuvat kotitalouskäytöstä 
poikkeavasta käytöstä (myös 
laitteen ollessa kotitalousympäristössä), 
lain sallimassa enimmäislaajuudessa. 

l Tätä laitetta voivat käyttää
vähintään 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysiset tai
henkiset valmiudet eivät riitä
laitteen turvallisen käsittelyyn tai

joilla ei ole laitteen käytön 
edellyttämää kokemusta tai 
tietoa, jos he toimivat toisen 
henkilön valvonnassa tai ovat 
saaneet ohjeistuksen laitteen 
käyttöön ja käyttö tapahtuu 
turvallisella tavalla ja he 
ymmärtävät laitteen käyttöön 
liittyvät vaarat. Älä anna lasten 
leikkiä laitteella. Lapset eivät 
saa puhdistaa ja huoltaa 
laitetta ilman valvontaa. 

l Lapsia on valvottava, etteivät
he leiki laitteella.

l Alle 3-vuotiaat lapset on
pidettävä loitolla, ellei heitä
valvota jatkuvasti.

l Jos virtajohto on vaurioitunut,
valmistajan tai valmistajan
huoltoedustajan tai muun vastaavan
pätevän henkilön on vaihdettava se
vaaran välttämiseksi.

l Käytä veden syöttöliitäntään
vain laitteen mukana toimitettuja
letkuja (älä käytä vanhoja letkuja).

l Vedenpaineen tulee olla 0,05–
0,8 MPa.

l Varmista, että matto ei tuki
koneen pohjaa ja tuuletusaukkoja.

l Pesu-kuivausohjelman viimeinen
vaihe suoritetaan ilman lämmitystä
(jäähdytysohjelma), jotta lämpö ei
vaurioita tekstiilejä.
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l Laite on asennettava siten, että
pistotulppaan on esteetön pääsy.

l Tätä kodinkonetta ei saa
asentaa lukittavan oven tai
liukuoven taakse tai tilaan,
jonka ovi on saranoitu siten,
että se estää pesukoneen
luukun avaamisen kokonaan.

l Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti 
riippuu käytössä olevasta mallista
(katso ohjauspaneeli).

l Tätä kodinkonetta ei saa
käyttää, jos tekstiilien pesussa on
käytetty teollisuuskemikaaleja.

l Älä kuivaa pesemättömiä
vaatekappaleita kuivaavassa
pesukoneessa.

l Vaatekappaleet, jotka ovat esimerkiksi 
ruokaöljyn, asetonin, alkoholin,
bensiinin, petrolin, tahranpoistoaineen, 
tärpätin, vahan tai vahanpoistoaineen 
vai vastaavien aineiden likaamia,
on ennen kuivaamista pestävä
kuumassa vedessä, jossa on
tavallista enemmän pesuainetta.

l Vaahtokumia (lateksivaahtoa),
suihkumyssyjä, sadevaatteita,
kumitettuja kankaita, vaahtokumia
sisältäviä tyynyjä tai vastaavia ei saa
kuivata kuivaavassa pesukoneessa.

l Huuhteluaineita ja vastaavia
tuotteita on käytettävä tuotteen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

l Öljyn tahrimat vaatekappaleet
voivat syttyä palamaan itsestään
erityisesti altistuessaan kuumuudelle
esimerkiksi kuivaavassa pesukoneessa. 
Vaatekappaleet lämpenevät, mikä
aiheuttaa öljyssä lämpöä tuottavan
hapettumisreaktion. Jos lämpö ei pääse 
poistumaan, vaatekappaleet voivat
kuumentua niin paljon, että ne
syttyvät palamaan. Öljyn tahrimien
vaatteiden pinoaminen tai paneminen
säilytykseen voi estää lämmön
poistumisen ja aiheuttaa tulipalon.

l Jos kasvi- tai ruokaöljyn tai
hiustenhoitotuotteiden tahrimia
vaatekappaleita on laitettava
kuivaavaan pesukoneeseen,
ne on ensin pestävä kuumassa
vedessä, jossa on tavallista
enemmän pesuainetta. Se
vähentää vaaraa mutta ei
poista sitä kokonaan.

l Tyhjennä taskut kaikista
esineistä, erityisesti sytyttimistä
ja tulitikuista.

l Tietoja tuotteen mikrokortista on
saatavana valmistajan verkkosivulta.

VAROITUS:  
Älä koskaan pysäytä kuivaavaa 
pesukonetta ennen kuivausohjelman 
päättymistä, paitsi jos tekstiilit 
otetaan heti pois koneesta ja 
levitetään niin, että lämpö pääsee 
haihtumaan. 
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l Tekniset tiedot (syöttöjännite ja
liitäntäteho) on merkitty tuotteen
arvokilpeen.

l Varmista, että sähköjärjestelmä on
maadoitettu ja noudattaa kaikkia
sovellettavia lakeja ja että
pistorasia on yhteensopiva laitteen
pistokkeen kanssa. Jos näin ei ole,
pyydä valtuutetun ammattilaisen
apua.

l Muuntimien, haaroituspistorasioiden
tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.

l Irrota pesukoneen virtajohto ja
sulje vesihana ennen kuin
puhdistat tai huollat konetta.

l Älä koskaan irrota virtajohtoa
pistorasiasta vetämällä johdosta
tai koneesta.

l Varmista ennen luukun
avaamista, että rummussa ei ole
vettä.

l Älä altista pesukonetta sateelle,
suoralle auringonvalolle tai muille
sääilmiöille.

l Kun siirrät pesukonetta, älä
nosta sitä valitsimista tai 
pesuainekotelosta, äläkä koskaan 
kuljeta pesukonetta siten, että 
luukku painautuu työntökärryä 
vasten. Suosittelemme, että 
pesukonetta nostamassa on kaksi 
henkilöä. 

l Vian tai toimintahäiriön sattuessa
sammuta pesukone ja sulje
vesihana, älä yritä korjata konetta
itse. Ota välittömästi yhteyttä
asiakaspalveluun ja käytä vain
alkuperäisiä varaosia. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi tehdä koneesta vaarallisen.

Sähköliitännät ja 
turvallisuusohjeet 

VAROITUS:  
veden lämpötila voi nousta 
hyvin korkeaksi pesun aikana. 
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2. ASENNUS
l Irrota takaa 2 tai 4 ruuvia (A) ja 

poista 2 tai 4 täytelevyä (B) 
piirroksen 1 mukaisesti.

l Tuki 2 tai 4 reikää 
käyttöohjekuoressa olevilla 
tulpilla.

l Jos pesukone on sisäänrakennettu, 
katkaise letkun pakkausnauhat ja 
irrota 3 tai 4 ruuvia (A) ja poista 3 
tai 4 täytelevyä (B).

l Joissain malleissa yksi tai 
useampi täytelevy putoaa 
koneen sisään; poista nämä 
levyt kallistamalla pesukonetta 
eteenpäin. Tuki reiät kirjekuoressa 
olevilla tulpilla.

l Aseta poliondalevy koneen 
pohjaan piirroksen 2 mukaisesti 
(mallin mukaan kyseessä on 
versio A, B tai C).

A

AA

A

B

BB

B

1

3
21

3
12

A

C

B

2

 VAROITUS:  
pidä pakkausmateriaalit 
poissa lasten ulottuvilta. 

Joissakin malleissa toimenpide 
ei ole tarpeen, koska "polionda" 
levy on ja asennettu paikoilleen.
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l Liitä laitteen mukana tullut letku 
vesihanaan (piirros 3). Älä käytä vanhaa
letkua.

l Joissain malleissa voi olla yksi tai
useampi seuraavista ominaisuuksista:

l KUUMA JA KYLMÄ (piirros 4): Kuuma- 
ja kylmävesiliitäntä säästää energiaa.
Liitä harmaa letku kylmävesihanaan  ja 
punainen letku kuumavesihanaan. Jos kone 
voidaan liittää vain kylmävesihanaan, 
joidenkin ohjelmien käynnistyminen kestää 
muutaman minuutin pidempään.

l AQUASTOP (piirros 5): Syöttöletkussa
oleva laite, joka pysäyttää veden 
virtauksen letkun vaurioituessa. Tällöin 
“A”-ruutuun ilmestyy punainen merkki, ja
letku on vaihdettava uuteen. Avaa mutteri 
painamalla yksisuuntaista lukitsinta “B”.

l AQUAPROTECT - SUOJATTU SYÖTTÖLETKU 
(piirros 6): Jos varsinaisesta sisäletkusta
“A” vuotaa vettä, läpinäkyvä suojavaippa 
“B” pitää veden sisällään ja pesuohjelma 
voidaan suorittaa loppuun. Kun 
pesuohjelma on päättynyt, ota yhteyttä 
asiakaspalveluun syöttöletkun vaihtamista 
varten.

l Siirrä pesukone seinän lähelle ja varo 
vääntämästä tai puristamasta letkuja. 
Aseta tyhjennysletku kylpyammeeseen tai 
kytke se mieluummin seinässä olevaan 
poistoaukkoon, jonka etäisyys lattiasta 
on vähintään 50 cm ja halkaisija on 
pesukoneen letkua suurempi (piirrokset 7).

3

1

4

B

A

5

B

A

6

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
ax

 10
0 c

m

min 4 cm

7

Vesiliitännät 
 

Sijoittaminen 
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l Aseta kone vaakasuoraan säätämällä
jalkoja piirroksen 8 mukaisesti:
a.vapauta ruuvi kääntämällä mutteria

myötäpäivään;
b. pyöritä jalkaa ylös- tai alaspäin, kunnes

se on tukevasti lattiassa;
c.lukitse jalka kiristämällä mutteri kiinni 

pesukoneen pohjaan.
l Kytke virtajohto.

A

B

C

8

Pesuainekotelo on jaettu kolmeen lokeroon 
piirroksen 9 osoittamalla tavalla: 
 

l lokero “1”: esipesuaine;
l lokero “ ”:lisäaineet, huuhteluaineet, 

tärkkäyshajusteet jne;

l lokero “2”: pesuaine.

JOISSAIN MALLEISSA on myös kuppi 
nestemäiselle pesuaineelle (piirros 10). 
Jos käytät sitä, aseta se lokeroon 2. Näin 
nestemäistä pesuainetta pääsee rumpuun 
vain juuri oikeaan aikaan. Kuppia voidaan 
käyttää myös valkaisuaineelle, kun valittuna 
on huuhteluohjelma. 

 VAROITUS:  
jos virtajohto on vaihdettava uuteen, 
ota yhteyttä huoltoliikkeeseen. 
 

Pesuainekotelo 

 VAROITUS: 
Käytä vain nestemäisiä tuotteita. 
Pesukone on säädetty annostelemaan 
lisäaineita automaattisesti viimeisen 
huuhtelun jokaisen jakson aikana. 
 

 VAROITUS: 
Joitakin pesuaineita on vaikea saada 
poistettua. Tällöin suosittelemme 
rumpuun asennettavan erikoissäiliön 
käyttöä. 

 VAROITUS: 
Takuu ei kata vikoja, jotka  
ovat aiheutuneet käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä tai asennuksesta. 
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3. KÄYTÄNNÖLLISIÄ
VINKKEJÄ

VAROITUS: Huomaa seuraavat asiat, 
kun lajittelet pyykkiä: 
- Poista pyykistä metalliesineet, kuten

hiussoljet, neulat ja kolikot; 
- Sulje vetoketjut ja tyynyliinojen napit, solmi

irralliset vyöt ja pitkät nauhat; 
- Irrota verhoista ripustimet;
- Tutustu vaatteiden pesuohjeisiin huolellisesti;
- Poista sitkeät tahrat tahranpoistoaineilla.

l Kun peset huopia, peittoja tai muita raskaita 
tekstiilejä, suosittelemme välttämään linkousta. 

l Kun peset villaa, varmista, että tekstiili on
konepestävä. Tarkista pesuohjemerkintä.

Opas koneen ympäristöystävälliseen ja 
taloudelliseen käyttöön. 

Täytä kone mahdollisimman täyteen 

l Energian, veden, pesuaineen ja ajan
käyttö on tehokkainta, kun käytetään
suositeltua enimmäistäyttömäärää.
Energiaa säästyy jopa 50% pestäessä
täysi koneellinen kahden puolikkaan
koneellisen sijaan.

Tarvitaanko esipesua? 
l Vain hyvin likaiselle pyykille! SÄÄSTÄT

pesuainetta, aikaa, vettä ja 5–15%
energiaa, kun ET valitse esipesuohjelmaa
vähän tai tavanomaisesti likaantuneelle
pyykille.

Tarvitaanko kuumaa vettä? 

l Kun tahrat esikäsitellään tahranpoistoaineella 
tai kuivuneet tahrat liotetaan
vedessä ennen pesua, pesuohjelman
lämpötilaa voidaan laskea. Energiaa
säästyy jopa 50% käytettäessä
60°C:n pesuohjelmaa.

Ennen kuivausohjelman käyttämistä 
(KUIVAUSRUMMULLA VARUSTETUT 
PESUKONEET) 

l SÄÄSTÄ energiaa ja aikaa poistamalla
vesi pyykistä nopealla linkouksella ennen
kuivausohjelman käyttämistä.

Seuraavassa pikaoppaassa on vinkkejä 
ja suosituksia pesuaineen käytöstä 
eri lämpötiloissa. Lue aina 
pesuainepakkauksesta ohjeet oikeaan 
käyttöön ja annosteluun. 

Täyttövinkkejä 

Hyödyllisiä neuvoja käyttäjälle 

Erittäin likaiseen valkopesuun 
suosittelemme puuvillaohjelmaa, 
vähintään 60°C:n lämpötilaa ja 
normaalia pesujauhetta (tehokäyttöön 
sopivaa), joka sisältää keskimääräisessä 
tai korkeassa lämpötilassa erinomaisesti 
toimivia valkaisuaineita. 

40—60°C:n pesuohjelmiin valitaan 
sopiva pesuaine tekstiilien kuidun ja 
likaantumisasteen mukaan. 
Normaalit pesujauheet sopivat hyvin 
likaisten valkoisten tai haalistumattomien 
tekstiilien pesuun, ja nestemäiset 
pesuaineet tai värilliselle pyykille 
tarkoitetut pesujauheet sopivat vähän 
likaantuneille värjätyille tekstiileille. 

Alle 40°C:n pesuohjelmiin suosittelemme 
nestemäisiä pesuaineita tai pesujauheita, 
joiden erikseen mainitaan sopivan alhaisessa 
lämpötilassa pesemiseen. 

Villan tai silkin pesuun tulee käyttää 
vain erikseen näille tekstiileille 
tarkoitettuja pesuaineita. 
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4. YLLÄPITO JA
PUHDISTUS

Puhdista pesukoneen ulkopinnat kostealla 
pyyhkeellä. Älä käytä hankaavia aineita, 
alkoholia tai liuottimia. Pesukoneen 
tavanomainen puhdistus ei edellytä 
erityistoimia: puhdista pesuainelokerot 
ja suodatin. Jäljempänä annetaan 
vinkkejä pesukoneen siirtämiseen ja 
pidempiaikaiseen käytöstäpoistoon. 

l Suosittelemme pesuainelokeroiden 
puhdistamista, jotta niihin ei kerry pesu- 
ja huuhteluainejäämiä. 

l Irrota pesuainekotelo vetämällä sitä
riittävän lujaa. Puhdista se juoksevalla
vedellä ja aseta takaisin paikalleen.

l Pesukoneessa on erikoissuodatin, joka
kerää suuret irtokappaleet, kuten napit tai
kolikot, jotka voivat tukkia viemärin.

l SAATAVANA VAIN TIETYISSÄ MALLEISSA:
vedä mutkalla oleva letku auki, poista
tulppa ja poista vesi letkusta astiaan.

l Suosittelemme, että ennen suodattimen
avaamista panet sen alle imukykyisen
pyyhkeen, jotta lattia pysyy kuivana.

l Käännä suodatinta vastapäivään 
pystyasennossa olevaan pysäyttimeen asti. 

l Irrota suodatin ja puhdista se. Kun olet
valmis, kiinnitä se takaisin kääntämällä
myötäpäivään.

l Kiinnitä kaikki pesukoneen osat
päinvastaisessa järjestyksessä kuin edellä
on kuvattu.

l Jos pesukonetta pidetään varastossa
lämmittämättömässä tilassa pidemmän
aikaa, tyhjennä kaikista letkuista vesi.

l Irrota pesukone verkkovirrasta.

l Irrota letku kiinnikkeestään, laske se alas
ja tyhjennä kaikki vesi astiaan.

l Kun olet valmis, kiinnitä poistoletku
kiinnikkeeseen.

Pesuainekotelon puhdistus 

Suodattimen puhdistus 

Suosituksia pesukoneen siirtoon 
ja pitkäaikaiseen varastointiin 
 



11 

5. LUUKUN HÄTÄAVAUS
Jos luukku lukittuu sähkökatkoksen tai vian 
seurauksena, se voidaan avata seuraavien 
hätäavausohjeiden avulla: 

1. Irrota koneen pistoke pistorasiasta.

2. Varmista, että vesitaso on luukun
alapuolella ennen kuin avaat luukun, 
jotta vältät vuodot. Muussa tapauksessa
tyhjennä liiallinen vesi poistoputken
kautta ja kerää se ämpäriin.

3. Poista pesuainelokero (kuva 1).

4. Väännä ruuvitaltalla tai vastaavalla
työkalulla, kuten kuva 2 näyttää, jotta 
saat hätälaitteen toimimaan. Tee sama
toimenpide 2 kertaa ja avaa sitten
luukku.
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6. WI-FI
Tämä laite on varustettu Wi-Fi -teknologialla 
ja Wi-Fi-toiminnolla, joiden ansiosta sitä voi 
käyttää etänä sovelluksen avulla. 

KONEEN REKISTERÖINTI (SOVELLUKSESSA) 
 

l Lataa Candy simply-Fi -sovellus 
laitteeseesi.

 l Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili ja
rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle
tulevien ohjeiden tai kodinkoneen
"Pikaoppaan" ohjeiden mukaisesti.

ETÄKÄYTÖN MAHDOLLISTAMINEN 
(SOVELLUKSEN KAUTTA) 
Kun kone on rekisteröity, on se sovelluksella 
tapahtuvaa etäkäyttöä varten täytettävä pyykillä, 
ladattava pesuaine sille tarkoitettuun paikkaan, 
suljettava luukku ja valittava koneeseen  
Wi-Fi -asento. Tämän jälkeen voit käyttää sitä 
sovelluksen komennoilla. 

Candy simply-Fi -sovellus on saatavilla
sekä Android- että iOS-pohjaisille 
tableteille ja älypuhelimille.

Tutustu lähemmin Wi-Fi -toimintoihin
käyttämällä sovellusta DEMO-tilassa.
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7. PIKAKÄYTTÖOPAS
Pesukone sovittaa vesimäärän automaattisesti 
pyykin laadun ja määrän mukaiseksi. 
Järjestelmä vähentää energiankulutusta ja 
lyhentää pesuaikoja huomattavasti. 

l Kytke laitteeseen virta ja valitse
haluamasi ohjelma.

l Muuta tarvittaessa asetuksia ja tee
tarvittavat valinnat.

l Aloita ohjelma painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO- 
painiketta.

l Ohjelman lopussa näytössä lukee viesti
"LOPPU".

l Katkaise pesukoneen virta.

Katso sopiva pesuohjelma ohjelmataulukosta 
ja noudata siinä esitettyjä toimintaohjeita. 

Tarvittava vedenpaine: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 

Linkousteho: 
katso arvokilpeä. 

Liitäntäteho/ Tarvittava sulake/ Jännite: 
katso arvokilpeä. 

8. OHJAIMET JA
OHJELMAT

A ON/OFF-painike 
B SMART RING (kiekko 

OHJELMIEN/VAIHTOEHTOJEN 
valitsemiseksi) 

C KÄYNNISTYS/TAUKO-painike 
D ASETA/VAHVISTA-painike 
E VAIHTOEHTO-alue 
F Ohjelma/valinta HÖYRY 
G Ohjelma/valinta 

KUIVAUSOHJELMAN VALINTA 
H ZOOM-toimintopainike 
D+H LUKITUS 
I NÄYTTÖ 
L Wi-Fi-asento/Wi-Fi-merkkivalo 
M OHJELMA-alue 

Ohjelman valinta 

KUIVAUS (vain KUIVAUSRUMMULLA 
VARUSTETUT PESUKONEET) 
Jos haluat, että kuivausohjelma alkaa 
automaattisesti pesun jälkeen, valitse 
tarvittava pesuohjelma ja sitten 
kuivausohjelma asetuspainikkeella 
("SET").   
Voit myös valita kuivausohjelman 
pesuohjelman päätyttyä.   

Teknisiä tietoja 
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l Voit kytkeä laitteen päälle ja päältä pois
painamalla ON/OFF-painiketta.

Kielen valinta 

l Kun laite on liitetty verkkoon ja virta on
kytketty, saat näkyviin käytettävissä
olevat kielet kääntämällä "SMART
RING".

l Valitse haluamasi kieli kääntämällä
"SMART RING" uudestaan ja vahvista
valinta painamalla "SET"-painiketta. Nyt
voi valita ja aloittaa ohjelmia.

Valitun kielen muuttaminen 

Jos haluat muuttaa valittua kieltä, paina 
"SET"-painiketta noin viisi sekuntia. Kun 
tervetuloviesti näkyy näytöllä, voit kääntää 
"SMART RING" ja valita uuden kielen. 

l Kun olet kytkenyt laitteen päälle,
”SMART RING”-ohjelmakuvakkeet
syttyvät ja näytössä näkyy kuvaus ja
asianmukaiset parametrit.

l Käynnistä valittu ohjelma esiasetetuilla
parametreilla painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO.

l Jos haluat muokata valittua ohjelmaa,
paina ”SET” ja käännä ”SMART RING”
valitun vaihtoehdon kuvakkeeseen. Paina
sitten ”SET” uudelleen.

l Kääntämällä ”SMART RING”-kiekkoa
näet asetetun vaihtoehdon käytettävissä
olevat valinnat. Vahvista painamalla
”SET”, käynnistä sitten ohjelma
painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO tai
toista toiminto muille vaihtoehdoille.

 VAROITUS 
Älä koske näyttöön samalla, kun 
yhdistät pistokkeen, koska 
ensimmäisten sekuntien aikana kone 
suorittaa itsekalibroinnin ja se voi 
häiriintyä: jos näin tapahtuu, kone ei 
ehkä toimi oikein. Irrota siinä 
tapauksessa pistoke ja yhdistä se 
uudelleen. 

ON/OFF-painike 

Älä unohda kytkeä laitetta pois päältä 
ON/OFF-painikkeella, irrottaa 
pistoketta ja sulkea vesihanaa, kun 
ohjelma on päättynyt. 

Ensimmäinen käynnistys 

Tämä poistaa kaikki tallennetut 
asetukset. 

SMART RING (kiekko 
OHJELMIEN/VAIHTOEHTOJEN 
valitsemiseksi) 

Kun laite kytketään päälle uudelleen, 
viimeksi käytetty ohjelma näkyy ja 
aiemmin tehdyt valinnat ovat muistissa.  

Vain asetetun ohjelman kanssa 
yhteensopivat vaihtoehdot voidaan 
valita.  

Peruuta ohjelmavalinta kääntämällä 
"SMART RING" ohjelma-alueelle ja 
painamalla "SET"-painiketta. 

Kun ohjelma on käynnissä, näytössä 
näkyy ajan kuluminen. Kääntämällä 
”SMART RING”-kiekkoa näet kaikki 
tiedot ohjelmasta.  
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l Painamalla käynnistät asetetun ohjelman.

OHJELMAN KESTO 

l Kun ohjelma on valittu, näytössä näkyy
automaattisesti ohjelman kesto. Se
vaihtelee sen mukaan, mitä toimintoja on
valittu.

l Kun ohjelma on käynnistetty, näytössä
näkyy koko ajan ohjelman jäljellä oleva
aika.

l Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen 
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, 
ja ohjelman aikana laite korjaa aikaa 
kuorman määrän ja koostumuksen
mukaisesti.

PYYKIN LISÄÄMINEN TAI POISTAMINEN 
OHJELMAN ALKAMISEN JÄLKEEN (TAUKO) 

l Paina KÄYNNISTYS/TAUKO (näytössä
näkyy TAUKO).

l Kun olet lisännyt tai poistanut pyykin,
sulje luukku ja paina
KÄYNNISTYS/TAUKO (ohjelma jatkaa
siitä, mihin se jäi).

ASETETUN OHJELMAN PERUUTTAMINEN 
l Voit peruuttaa ohjelman painamalla

ON/OFF-painiketta noin 2 sekunnin ajan,
kunnes näyttö sammuu.

- LÄMPÖTILAN VALINTA

l Tällä vaihtoehdolla voit muuttaa
pesuohjelmien lämpötiloja.

- LINKOUKSEN VALINTA

l Tällä vaihtoehdolla voit vähentää
ohjelmaan asetettua linkouksen
enimmäisnopeutta tai poistaa sen
kokonaan.

l Jos pestävän tuotteen pesuohjeissa ei ole
muuta tietoa, voit lingota ohjelmaan
asetetulla enimmäisnopeudella.

l Linkousnopeutta voi muuttaa milloin
tahansa ilman, että konetta tarvitsee
asettaa TAUKO-tilaan.

KÄYNNISTYS/TAUKO-painike 

Sulje luukku ENNEN KUIN painat 
KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. 

Kun olet käynnistänyt pesukoneen,
menee muutama sekunti ennen kuin
laite aloittaa ohjelman.

Varmista, että vesitaso on luukun
alapuolella ennen kuin avaat luukun, 
jotta vältät vuodot.

VAIHTOEHTO-alue 

Vaihtoehdot täytyy valita ennen 
KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen 
painamista. 

Lämpötilaa ei voi nostaa kullekin 
ohjelmalle asetetun enimmäisarvon 
yli, jotta pestävät tuotteet eivät 
vaurioidu. 
 

Nopeutta ei voi nostaa kullekin 
ohjelmalle asetetun enimmäisarvon yli, 
jotta pestävät tuotteet eivät vaurioidu. 

Pesuaineen yliannostus voi aiheuttaa 
liiallista vaahtoamista. Jos laite 
tunnistaa liiallisen vaahdon, se 
saattaa jättää linkousvaiheen pois tai 
pidentää ohjelman kestoa ja lisätä 
vedenkulutusta. 
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- VIIVEKÄYNNISTYS
 

l Tällä vaihtoehdolla voit ohjelmoida
pesuohjelman käynnistymisen.

l Valitsemalla halutun kuvakkeen ”SET”-
painikkeella voit asettaa viiveeksi
vähintään 1 tunnin ja enintään 24 tuntia.

l Vahvista painamalla ”SET”-painiketta

l Käynnistät ajan laskemisen painamalla
KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kun 
aika on kulunut umpeen, ohjelma 
käynnistyy automaattisesti. 

l Viivekäynnistyksen voi peruuttaa 
painamalla ON/OFF-painiketta noin 2 
sekunnin ajan, kunnes näyttö sammuu.  

- HÖYRY
 

l Tällä vaihtoehdolla voit valita erityisen
höyrykäsittelyn joihinkin pesuohjelmiin
(katso ohjelmataulukko).

l Höyry suoristaa ryppyjä ja nopeuttaa
silittämistä.

l Kuidut palautuvat ja raikastuvat, kaikki
hajut häviävät pyykistä.

l Jokaiselle ohjelmalle on sille tarkoitettu
höyrykäsittely, jotta voidaan taata hyvä
pesuteho pyykin materiaaleista ja väreistä
riippuen.

Aloita höyrytoiminto omana ohjelmanaan: 
 

l Käännä "SMART RING" höyrytoiminnon
kuvakkeen kohdalle ohjelmaa valitessasi,
jos haluat aloittaa jonkin höyrykäsittelyn.

l Paina "SET"-painiketta ja valitse
haluamasi ohjelma "SMART RING"
(katso lisätietoja ohjelmien tiedoista).

l Vahvista valinta painamalla "SET"-
painiketta uudestaan.

 
l Aloita toiminto KÄYNNISTÄ/TAUKO-

painikkeella.

- KUIVAUSOHJELMAN VALINTA

Automaattinen pesu-/kuivausohjelma: 

l Valitse pesuohjelma pyykin mukaan.

l Paina "SET"-painiketta ja käännä
"SMART RING" kuivauskuvakkeen kohdalle.

l Paina "SET"-painiketta ja valitse haluttu
kuivausaste "SMART RING".

l Vahvista valinta painamalla "SET"-
painiketta uudestaan.

l Aloita ohjelma KÄYNNISTÄ/TAUKO-
painikkeella.

Valittu kuivausohjelma käynnistyy pesuohjelman 
päätyttyä. 

Jos valitun pesuohjelman kanssa ei voi 
käyttää valittua automaattista kuivausta, 
toimintoa ei aktivoida. 

Pelkän kuivausohjelman valinta: 

l Käännä "SMART RING" kuivaustoiminnon
kuvakkeen kohdalle ohjelmaa valitessasi,
jos haluat aloittaa kuivauskäsittelyn.

l Paina "SET"-painiketta ja valitse
kankaalle sopiva kuivausohjelma
"SMART RING" (katso lisätietoja
ohjelmien tiedoista).

l Vahvista valinta painamalla "SET"-
painiketta uudelleen ja käännä "SMART
RING" halutun kuivausasteen kohdalle
(paitsi villankuivausohjelman kohdalla).

Kone on varustettu erityisellä 
elektronisella laitteella, joka estää 
linkouksen, mikäli kuormitus on 
epätasapainossa. Tämä vähentää 
tärinää, parantaa melun vaimennusta  ja 
pidentää pesukoneen käyttöikää. 

Jos ohjelmataulukossa mainittu suurin 
sallittu kuivaustäyttömäärä ylittyy, 
kuivaustulos saattaa heikentyä. 
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l Vahvista valinta painamalla "SET"-
painiketta uudestaan.

l Aloita ohjelma KÄYNNISTÄ/TAUKO-
painikkeella.

KUIVAUSOHJELMAN PERUUTTAMINEN 
l Jos haluat peruuttaa kuivausohjelman,

paina "SET"-painiketta noin sekunnin
ajan.

l Valitse toiminto "SMART RING" ja
vahvista valinta painamalla "SET"-
painiketta uudestaan.

Jotta laite toimisi moitteettomasti, 
kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei 
se ole ehdottoman välttämätöntä.

l Aktivoimalla ”ZOOM”-toiminnon sen
painikkeella pyykit voidaan pestä alle 59
minuutissa kaikilla niillä ohjelmilla, joihin
tämä toiminto sisältyy (katso
ohjelmataulukko), pesuteho on taattu.

l Ainutlaatuisen ”Mix Power Jet+”-
järjestelmän avulla pesuaine ruiskutetaan
pyykkiin ja se aktivoituu välittömästi. Tällä
tavalla taataan erittäin hyvä pesutulos.

Asettaminen ENNEN muiden vaihtoehtojen 
valitsemista 

l Kun olet valinnut ohjelman, aktivoi
oiminto painamalla ”ZOOM”. Näytössä
näkyy ohjelman uudet tiedot.

l Ohjelman valintoja voi muokata vain
hyväksymällä ohjelman uuden kestoajan.

l Käynnistä peseminen painamalla 
KÄYNNISTYS/TAUKO. 

Asettaminen muiden vaihtoehtojen 
valinnan JÄLKEEN 

l Aktivoi toiminto painamalla ”ZOOM”.
Näytössä näkyy ohjelman uudet tiedot.

l Edelliset asetukset päivittyvät 
automaattisesti ohjelman uuteen kestoon 
ja EI yhteensopivat asetukset 
peruuntuvat. Aiemmin asetettu lämpötila 
ja linkousnopeus eivät muutu. Tämä 
suojaa pyykkiä ja saat parhaat 
pesutulokset lyhyemmässä ajassa. 

l Käynnistä peseminen painamalla 
KÄYNNISTYS/TAUKO. 

l Poista toiminto käytöstä painamalla
”ZOOM” uudelleen (aiemmin asetetut
valinnat nollaantuvat).

l Voit lukita painikkeet painamalla
samanaikaisesti ”SET” ja ”ZOOM” noin
3 sekunnin ajan. Tällä tavalla voit välttää
tahattomat muutokset.

l Painikelukko voidaan peruuttaa
painamalla kahta aktivointipainiketta ja 
sammuttamalla laitteen. 

Mikäli pesukoneen käytön aikana 
tapahtuu sähkökatkos, valinnat tallentuvat 
erityiseen muistiin. Kun virta palautuu, 
kone jatkaa siitä, mihin se pysähtyi. 

 VAROITUS 
Jäähdytysvaihe alkaa kuivausohjelman 
peruuttamisen jälkeen. Odota noin 10–
20 minuuttia, ennen kuin avaat luukun. 

ZOOM-toimintopainike 

”ZOOM”-toiminto voidaan lisäksi 
aktivoida 15 sekunnin sisällä 
pesuohjelman alkamisesta.  
 

”ZOOM”-toiminto voidaan lisäksi 
poistaa käytöstä 15 sekunnin sisällä 
pesuohjelman alkamisesta.  
 

LUKITUS 
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OHJELMA 

1) 2)

(ENINT.) 

2
1(ENINT.) 

(katso ohjauspaneeli) 

St
an

da
rd

* 

St
an

da
rd

* 

St
an

da
rd

* 

2 1 

VALKOPYYKKI 3)
4) 8 3,5 9 4 10 4,5 90° ( ) 

PUUVILLA** 3)
4) 8 3,5 9 4 10 4,5 60° ( ) 

SEKOITETEKSTIILIT 3)
4) 4 2,5 4,5 2,5 5 3 40° ( ) 

VILLA 2 2 2 2 2 2 40° 

HIENOPESU 
3) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 

HUUHTELU - - - - - - - 

TYHJENNYS 
& LINKOUS - - - - - - - 

HÖYRY 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 

KORKEAN 
LÄMPÖTILAN 

KUIVAUS 
5 - 6 - 6 - - 

MATALAN 
LÄMPÖTILAN 

KUIVAUS 
4 - 4,5 - 5 - - 

VILLAOHJELMA 1 - 1 - 1 - - 

Asento, joka sinun on valittava, kun haluat etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) 
avulla. 

Ohjelmataulukko 
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Lue nämä huomautukset: 
1) Kuivien vaatteiden enimmäiskapasiteetti

riippuu käytössä olevasta mallista (katso 
ohjauspaneeli).

2) Kun ohjelma on valittu, näytöllä näkyy
suositeltu pesulämpötila, jota voidaan
pienentää (jos sallittu) valitsemalla 
asetuspainikkeella LÄMPÖTILA. 
Valinnan on kuitenkin oltava annettujen 
raja-arvojen sisällä. 

3) Käytettävissä oleva Höyry-toiminto

4) Automaattisen kuivauksen ohjelmat.

* Oletusohjelma (ilman "ZOOM"-valintaa).

( ) Esipesu voidaan ottaa käyttöön 
ainoastaan valitsemalla ohjelma 
sovelluksen kautta. 

 (Vain mallit, joissa on nestemäisen 
pesuaineen lokero) 
Jos vain osassa pyykistä on tahroja, 
joita pitää käsitellä nestemäisellä 
valkaisuaineella, tahrojen esikäsittely 
voidaan suorittaa pesukoneessa.  
Kaada valkaisuaine nestemäisen 
valkaisuaineen säiliöön, joka on 
pesuainekotelon lokerossa "2", ja 
valitse HUUHTELU-erikoisohjelma. 

Kun tämä vaihe on päättynyt, sulje 
laite, lisää loput pyykit ja käynnistä 
sopiva pesuohjelma. 

TIETOJA TESTILABORATORIOILLE 
(standardin EN 50229 mukaisesti) 

Pesu 
Käytä ohjelmaa ** ja valitse suurin 
likaisuusaste, suurin linkousnopeus ja 
lämpötila 60°C. Ohjelmaa suositellaan myös 
testaamiseen alemmassa lämpötilassa. 

Kuivaus 
Ensimmäinen kuivaus A kg:n 
täyttömäärällä (pyykkinä tyynyliinoja ja 
käsipyyhkeitä), valitse KORKEAN 
LÄMPÖTILAN KUIVAUS-kuivausohjelman 
KAAPPIKUIVA-valinta. 

Toinen kuivaus B kg:n täyttömäärällä 
(pyykkinä lakanoita ja käsipyyhkeitä), 
valitse KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS  
-kuivausohjelman KAAPPIKUIVA-valinta.

Täyttömäärä 
(pesu) 

(kg) 

A (kg) B (kg)

Ensimmäinen 
kuivaus 

Toinen 
kuivaus 

8 5 3 

9 6 3 

10 6 4 
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Pesukoneessa on ohjelmia, jotka on 
suunniteltu erilaisille tekstiileille ja eri tavalla 
likaantuneelle pyykille (katso taulukko). 

VALKOPYYKKI 
Pesee täydellisesti. Loppulinkous 
enimmäisnopeudella poistaa kosteutta 
tehokkaasti. 

PUUVILLA 
Ohjelma soveltuu tavanomaisesti 
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen, ja 
se on tehokkain puuvillapyykin pesuohjelma 
yhdistetyllä sähkön- ja vedenkulutuksella 
mitattuna. 

SEKOITETEKSTIILIT 
Tällä ohjelmalla voidaan pestä eri 
materiaaleja ja värejä sekaisin. Rummun 
pyörimisliike ja veden määrä on optimoitu 
sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. 
Tarkka linkous rypistää tekstiilejä 
vähemmän. "Mix Power Jet +"-teknologian 
ansiosta käytössä on täydellisen 
optimaalinen pesuohjelma. 

VILLA 
Ohjelmaan kuuluu konepestäville villakankaille 
tai käsinpestäville villavaatteille sopiva 
pesujakso. 

HIENOPESU 
Ohjelma vuorottelee työvaiheita ja taukoja 
ja sopii etenkin arkojen tekstiilien 
pesemiseen. Pesujaksossa ja huuhteluissa 
käytetään runsaasti vettä, jotta lopputulos 
on paras mahdollinen. 

HUUHTELU 
Ohjelma suorittaa kolme huuhtelua, joiden 
välissä on linkous (jota voidaan hidastaa 
tai joka voidaan ohittaa kokonaan 
painikkeesta). Käytetään huuhtelemaan 
kaikenlaisia tekstiilejä esimerkiksi 
käsinpesun jälkeen. 

TYHJENNYS & LINKOUS 
Ohjelma tyhjentää veden kokonaan ja 
suorittaa täyden linkouksen. 
Linkousnopeutta voidaan pienentää tai 
linkous voidaan poistaa valitsemalla 
asetuspainikkeella LNIKOUS. 

HÖYRY 
Voit valita kolmesta eritehoisesta 
höyrykäsittelystä. Käsittelyt sopivat sekä 
kuiville että märille vaatteille, ja valinnassa 
on huomioitava myös materiaali: 

- PUUVILLA
Ohjelmaa suositellaan puuvillavaatteille. 
Suositellaan märille vaatteille (eli pesun
jälkeen) pehmentämään linkouksessa
tulevia ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne
saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten.
Keskimääräinen kesto.

- SEKOITETEKSTIILIT
Ohjelma sopii keino- ja 
sekoitekuituvaatteille. Suositellaan märille 
vaatteille (eli pesun jälkeen) 
pehmentämään linkouksessa tulevia 
ryppyjä ja kuiville vaatteille, jotta ne 
saataisiin sopivan kosteiksi silitystä varten. 
Keskimääräinen kesto.   

- RAIKASTUS
Ohjelman höyrytoiminto raikastaa vaatteet 
ja pehmentää käytössä syntyneitä ryppyjä.
Höyryä käytetään ohjelman
aloitusvaiheessa, ja lopetusvaiheessa 
ylimääräinen kosteus poistetaan, jotta 
vaatteita voi saman tien käyttää. Ohjelma 
sopii kuiville vaatteille.

Toiminto soveltuu enintään 1,5 kg:n 
täyttömäärälle. 

Ohjelman valinta 

 VAROITUS: 
Uudet värilliset vaatteet tulee pestä 
erikseen ensimmäisellä kerralla. 
VÄRIÄ PÄÄSTÄVIÄ tekstiilejä ei saa 
sekoittaa. 
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KUIVAUS 

Rummun pyörimissuunta vaihtuu 
kuivausohjelman aikana, jotta pyykki kuivuu 
tasaisesti eikä se pääse kiertymään. 
Kuivausohjelman viimeisen 0/20 minuutin 
aikana käytetään kylmää ilmaa rypistymisen 
vähentämiseksi. 

KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS 
Korkean lämpötilan kuivausohjelma, 
suositellaan puuvillalle ja pellavalle (katso 
aina pesuohjelappua). 

MATALAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS 
Matalan lämpötilan kuivausohjelma, 
suositellaan keinokuiduille ja sekoitemateriaaleille 
(katso aina pesuohjelappua). 

VILLAOHJELMA 
Matalalämpöinen kuivausohjelma erityisesti 
villavaatteiden kuivaukseen. Erittäin 
hellävarainen ohjelma, joka ei hankaa eikä 
huovuta kuituja. Vaatteet suositellaan 
kuivaamaan ylösalaisin käännettyinä. Kesto 
riippuu täyttömäärästä ja pesuohjelman 
linkousnopeudesta. Ohjelma sopii pienille, 
enintään 1 kg:n täyttömäärille (3 villapaitaa). 

Wi-Fi 
Asento, joka sinun on valittava, kun haluat 
etäkäyttää konetta sovelluksen (Wi-Fi) 
avulla. Tässä tapauksessa ohjelma 
aloitetaan sovelluksen komennoilla. 

 

 VAROITUS: 
Pesujauhetiivisteille ja nestemäisille 
pesuaineille tarkoitetut säiliöt 
on poistettava rummusta ennen 
rumpukuivausohjelmien alkamista. 

Koneen villankuivausohjelmalla on 
The Woolmark Company -hyväksyntä 
konepestävien villavaatteiden kuivaukseen. 
Edellytyksenä on, että vaatteet 
pestään ja kuivataan vaatteiden 
pesuohjeiden ja koneen valmistajan 
käyttöohjeiden mukaisesti. 
Woolmark-symboli on useissa maissa 
laadunvarmennusmerkki. M1715 
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9. KUIVAUSOHJELMA
l Nämä ohjeet ovat yleisluonteisia, joten

parhaan mahdollisen kuivaustuloksen
saaminen vaatii hieman harjaannusta.

l On suositeltavaa asettaa ensimmäisellä
käyttökerralla ilmoitettua lyhyempi
kuivausaika, jotta voit helpommin
selvittää tarvittavan todellisen
kuivuustason.

l Ei ole suositeltavaa kuivata kankaita,
joista irtoaa runsaasti nukkaa, esimerkiksi
karvalankamattoja. Niistä irtoava nukka
voi tukkia ilmakanavia.

l On suositeltavaa lajitella pyykki 
seuraavasti:

- Vaatteiden pesulapussa olevien
kuivausohjesymbolien perusteella

Sopii rumpukuivaukseen. 

Rumpukuivaus korkeassa lämpötilassa. 

Rumpukuivaus vain matalassa 
lämpötilassa. 

EI rumpukuivausta. 

- Koon ja paksuuden perusteella
Jos pyykin täyttömäärä on suurempi
kuin kuivauskapasiteetti, erottele
vaatteet paksuuden perusteella (esim.
pyyhkeet ja ohuet alusvaatteet
erikseen).

- Kankaan tyypin perusteella
Puuvilla/pellava: pyyhkeet, puuvillatrikoo,
vuodevaatteet ja pöytäliinat.
Keinokuidut: polyesteristä, polyamidista
tai puuvilla-/keinokuitusekoitekankaista
tehdyt paidat, paitapuserot, haalarit ym.

l Kuivaa vain lingottua pyykkiä.

l Avaa luukku.

l Täytä kone pyykillä ylittämättä
ohjelmataulukossa mainittua suurinta
sallittua kuivaustäyttömäärää. Jos
kuivattavana on suurikokoisia (esim.
lakanat) tai paljon vettä imeviä (esim.
pyyhkeet tai farkut) tekstiilejä,
täyttömäärää kannattaa pienentää.

l Sulje luukku.

l Valitse pyykille sopiva kuivausohjelma
(KORKEAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS,
MATALAN LÄMPÖTILAN KUIVAUS,
VILLAOHJELMA).

l Valitse haluamasi kuivuustaso:

ERITTÄIN KUIVA
(sopii pyyhkeille, kylpytakeille ja
isokokoisille tekstiileille).

SILITYSKUIVA
(jättää pyykin silitykseen sopivaksi).

KAAPPIKUIVA
(pyykille, joka laitetaan kaappiin
silittämättä).

AJASTETUT KUIVAUSOHJELMAT
- 120 MINUUTTIA
- 90 MINUUTTIA
- 60 MINUUTTIA
- 30 MINUUTTIA

l Kuivaava pesukone laskee  kuivaamiseen
tarvittavan ajan ja halutun kosteuden
täyttömäärän ja valitun kuivausohjelman
perusteella.

l Tarkista, että vesihana on avattu ja että
poistoletku on oikein sijoitettu.

Jos tekstiilissä ei ole pesulappua, on 
oletettava, ettei sitä voi kuivata. 

Oikea kuivaustapa 
 

Villankuivausohjelman valinnan jälkeen 
ei voi valita oletusvalinnasta 
poikkeavaa kuivausastetta. 
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l Paina KÄYNNISTÄ/TAUKO-painiketta
(näyttöön tulee näkyviin jäljellä oleva
kuivausaika).

Jotta laite toimisi moitteettomasti, 
kuivausvaihetta ei pidä keskeyttää, jollei 
se ole ehdottoman välttämätöntä. 

AUTOMAATTINEN PESU-/KUIVAUSOHJELMA 

Jos haluat kuivausohjelman alkavan 
heti pesun jälkeen, paina haluamasi 
pesuohjelman "SET", valitse kuivaustaso 
"SMART RING" kuivausvalinnasta ja aloita 
ohjelma. Valittu kuivausohjelma käynnistyy 
automaattisesti pesuohjelman päätyttyä (katso 
kohta "KUIVAUSOHJELMAN VALINTA"). 

 VAROITUS: 
Älä kuivaa topattuja tekstiilejä (esim. 
tikattuja täkkejä tai toppatakkeja) tai 
herkkiä kankaita. 
Jos vaate on kuivattava vettä 
valuvana, pienennä täyttömäärää 
rypistymisen estämiseksi. 

Laite laskee valitun ohjelman päättymiseen 
kuluvan ajan vakiotäyttömäärän mukaisesti, 
ja ohjelman aikana laite muuttaa aikaa 
pyykin määrän ja koostumuksen 
mukaisesti. 

Kuivausvaiheen aikana rummun 
nopeus kiihtyy, jotta kuormitus 
jakautuu tasaisemmin ja kuivaus 
tapahtuu mahdollisimman tehokkaasti. 

Ohjelmataulukossa mainittua suurinta 
sallittua kuivaustäyttömäärää ei saa 
ylittää, sillä se heikentää kuivaustulosta. 
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10. VIANMÄÄRITYS JA TAKUU
Jos epäilet, että pesukone ei toimi oikein, katso ohjeita seuraavasta pikaoppaasta, jossa
on vinkkejä yleisimpien ongelmien korjaamiseen.

VIRHEILMOITUKSET 

Virheilmoitus Mahdolliset syyt ja ratkaisut 

E2 (näytöllinen malli) 
2 välähdystä 
(näytötön malli) 

Kone ei saa vettä. 
Tarkista, että hana on auki. 
Tarkista, että veden syöttöletku ei ole mutkalla tai puristuksissa. 
Poistoletku väärällä korkeudella (ks. asennus). 
Sulje hana, irrota täyttöletku pesukoneen takaa ja tarkista, ettei 
suodatin ole tukossa. 

E3 (näytöllinen malli) 
3 välähdystä 
(näytötön malli) 

Pesukone ei poista vettä. 
Tarkista, että suodatin ei ole tukossa. 
Tarkista, että poistoletku ei ole mutkalla tai puristuksissa. 
Tarkista, että viemäri ei ole tukossa ja vesi pääsee virtaamaan siinä 
esteettömästi. Yritä tyhjentää vesi pesualtaaseen. 

E4 (näytöllinen malli) 
4 välähdystä 
(näytötön malli) 

Liikaa vaahtoa ja/tai vettä. 
Tarkista, ettet ole käyttänyt liikaa pesuainetta tai ettet ole käyttänyt 
tuotetta, jota ei ole tarkoitettu pesukoneeseen. 

E7 (näytöllinen malli) 
7 välähdystä 
(näytötön malli) 

Luukkuongelma. 
Tarkista, että luukku on kunnolla suljettu. Tarkista, etteivät koneen 
sisällä olevat pyykit estä luukun sulkeutumista. 
Jos luukku on jumissa, sulje virta, irrota koneen pistotulppa 
pistorasiasta, odota 2–3 minuuttia ja avaa luukku. 

Muu virhekoodi Sulje virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, odota minuutti. Kytke virta 
ja käynnistä pesuohjelma. Jos virhe ei poistu, ota yhteyttä 
valtuutettuun asiakaspalveluun. 

l Näytölliset mallit: virhe esitetään numerona, jonka edessä on kirjain E (esimerkki:
virhe 2 = E2).

l Näytöttömät mallit: virhe esitetään vilkkuvilla merkkivaloilla (esimerkki: virhe 2 =
merkkivalo välähtää kahdesti – 5 sekunnin tauko – 2 välähdystä jne.).
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MUITA HÄIRIÖTILANTEITA 

Ongelma Mahdolliset syyt ja ratkaisut 

Pesukone ei 
toimi/käynnisty 

Tarkista, että kone on kytketty toimivaan pistorasiaan. 
Tarkista, että virta on päällä. 
Tarkista jollain toisella laitteella, kuten lampulla, että pistorasiaan 
tulee virtaa. 
Luukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. Avaa luukku ja sulje se 
uudelleen. 
Tarkista, onko haluttu ohjelma valittu oikein ja onko 
käynnistyspainiketta painettu. 
Tarkista, ettei pesukone ole pysäytystilassa. 

Lattialle pesukoneen 
lähelle vuotaa vettä 

Tämä voi johtua hanan ja syöttöletkun välisen tiivisteen vuodosta. 
Vaihda tällöin tiiviste ja kiristä letku hanaan. 
Tarkista, että suodatin on kunnolla kiinni. 

Pesukone ei linkoa Jos pyykit eivät ole pesurummussa optimaalisesti, pesukone 
saattaa: 
yrittää tasapainottaa kuormaa, mikä pidentää linkousaikaa; 
alentaa linkousnopeutta tärinän ja melun vähentämiseksi; 
keskeyttää linkouksen koneen suojelemiseksi. 
Tarkista, että pesurummun kuorma jakautuu tasaisesti. Tarvittaessa 
poista pyykit ja aseta ne koneeseen uudestaan tasaisesti. 
Syynä voi olla, että kaikkea vettä ei ole vielä poistettu. 
Odota muutama minuutti. Jos ongelma jatkuu, ks. virhe 3. 
Joissakin malleissa on mahdollista estää linkous. Tarkista, että 
linkous on sallittu. 
Tarkista, ettet ole valinnut vaihtoehtoa, joka vaikuttaa linkoukseen. 

Liian suuri pesuainemäärä voi estää linkouksen alkamisen. 
Linkous aiheuttaa 
tärinää/melua 

Pesukonetta ei ehkä ole kunnolla vaaitettu. Säädä tarvittaessa 
koneen jalkoja käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. 
Tarkista, että kuljetusruuvit, kumitulpat ja holkit on poistettu. 
Tarkista, ettei pesurummussa ole vierasesineitä (kolikoita, nappeja, 
yms.). 

Normaali valmistajan takuu kattaa viat, jotka ovat seurausta tuotteen 
valmistuksessa syntyneistä sähköisistä tai mekaanisista virheistä. Takuu ei kata 
vikoja, jotka ovat aiheutuneet laitteen ulkopuolisista tekijöistä, väärinkäytöstä tai 
käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. 
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Ympäristöystävällisten fosfaatittomien 
pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia 
vaikutuksia: 

- Sameampi huuhtelupoistovesi: tämä
johtuu pesuaineen zeoliiteista, jotka eivät
heikennä huuhtelun tehokkuutta.

- Valkoista jauhetta (zeoliitteja) pyykissä
pesun jälkeen: tämä on normaalia, jauhe
ei imeydy kuituihin eikä muuta niiden 
väriä.

- Vaahtoa viimeisessä huuhteluvedessä:
tämä ei välttämättä ole merkki huonosta 
huuhtelusta.

- Runsaasti vaahtoa: Tämä johtuu 
yleensä pesuaineissa olevista ionittomista 
pinta-aineista, joita on vaikea saada pois
pyykistä.
Älä toista huuhtelua vaahdon
poistamiseksi, sillä se ei auta asiaan.

Jos ongelma jatkuu tai epäilet 
toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä 
valtuutettuun asiakaspalveluun. 

On suositeltavaa käyttää aina valtuutetun 
asiakaspalvelumme kautta saatavia 
alkuperäisiä varaosia. 

 

 Tämä laite täyttää Euroopan turvallisuus- 
terveys- ja ympäristövaatimukset, jotka 
on asetettu lainsäädännössä tälle 
laitteelle. 

Valmistaja ei ole vastuussa tämän tuotteen 
mukana toimitetun ohjekirjan painovirheistä. 
Valmistaja myös pidättää itsellään oikeuden 
tehdä tuotteisiinsa hyödylliseksi katsomiaan 
muutoksia, jotka eivät muuta tuotteiden 
olennaisia ominaisuuksia. 

Takuu 
Tuotteeseen sovelletaan tuotteen 
mukana toimitetussa takuutodistuksessa 
mainittuja takuuehtoja. Takuutodistus on 
täytettävä ja säilytettävä huolellisesti, 
ja se on pyydettäessä esitettävä 
valtuutetussa asiakaspalvelupisteessä. 
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LANGATON YHTEYS 

Parametri Vaatimustaso 
(Wi-Fi) 

Vaatimustaso 
(Bluetooth) 

Langaton standardi 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 

Taajuusalue 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 

Maksimi lähetysteho 

802.11b, DSSS 1 Mbps = 
+19.5 dBm

Basic data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+4 dBm

Enhanced data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+2 dBm

BLE 
RF Transmit Power (Typ): 
+7.5 dBm

802.11b, CCK 11 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11g, OFDM 54 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11n, MCS7 = 
+14 dBm

Minimi 
vastaanottoherkkyys 

802.11b = 1024 bytes, 
-80 dBm Basic data Rate:  

Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

Enhanced data Rate:  
Sensivity @ 0.01% BER: 
-98 dBm

BLE 
Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

802.11g = 1024 bytes, 
-70 dBm

802.11n = 1024 bytes, 
-65 dBm

802.11n HT40 = 1024 bytes,  
-65 dBm

Täten Candy Hoover Group Srl vakuuttaa, että tämä laite, jossa on merkintä 
 noudattaa direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia.  

Voit pyytää jäljennöksen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ottamalla yhteyttä 
valmistajaan osoitteessa: www.candy-group.com 




